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Warszawa, 20 sierpnia 2021 r. 

ERBUD S.A. 
ul. Franciszka Klimczaka 1, 

02-797 Warszawa 

KRS: 0000268667 

Do: 
 

1. Komisja Nadzoru Finansowego  

ul. Piękna 20 

00-549 Warszawa 

2. ONDE S.A. 
ul. Wapienna 40 

87-100 Toruń 

KRS: 0000028071 

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE UDZIAŁU W KAPITALE ZAKŁADOWYM ORAZ OGÓLNEJ 
LICZBIE GŁOSÓW W SPÓŁCE ONDE S.A. 

Działając w imieniu i na rzecz spółki ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie („ERBUD”), na podstawie art. 69 ust. 2 

pkt 2 oraz art. 69a ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”), 

w związku z powzięciem w dniu 20 sierpnia 2021 r. informacji o zarejestrowaniu w dniu 20 sierpnia 2021 r. przez 

Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału 

zakładowego spółki ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu („Spółka”) z kwoty 935.600,00 PLN do kwoty 

1.100.600,00 PLN, w drodze emisji 8.250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,02 PLN 

każda („Rejestracja”), niniejszym zawiadamiamy, że w wyniku Rejestracji zmniejszeniu uległ udział ERBUD w 

kapitale zakładowym i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

Przed Rejestracją, ERBUD posiadała bezpośrednio 33.400.800 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz serii B Spółki 

o wartości nominalnej 0,02 PLN każda (w tym 25.900.800 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 7.500.000 akcji 

zwykłych na okaziciela serii B), stanowiących około 71,40% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 

wykonania około 71,40% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

Po Rejestracji i na dzień dzisiejszego zawiadomienia, ERBUD posiada bezpośrednio 33.400.800 akcji zwykłych na 

okaziciela serii A oraz serii B Spółki o wartości nominalnej 0,02 PLN każda (w tym 25.900.800 akcji zwykłych na 

okaziciela serii A oraz 7.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B), stanowiących około 60,70% kapitału 

zakładowego Spółki i uprawniających do wykonania około 60,70% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu 

Spółki.  

Żaden podmiot zależny od ERBUD nie posiada akcji Spółki. 

ERBUD nie jest stroną jakichkolwiek umów, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania 

prawa głosu z akcji Spółki, w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie. 

ERBUD nie jest posiadaczem instrumentów finansowych ani nie jest uprawniony lub zobowiązany do nabycia akcji 

Spółki na warunkach wskazanych w art. 69 ust. 4 pkt 7 Ustawy o Ofercie oraz nie jest posiadaczem instrumentów 

finansowych w sposób bezpośredni lub pośredni odnoszących się do akcji Spółki, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 

8 Ustawy o Ofercie. 

W związku z tym, że ERBUD nie jest posiadaczem instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 

1 i 2 Ustawy o Ofercie, zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 9 Ustawy o Ofercie, łączna liczba głosów bezpośrednio 

przysługujących ERBUD na walnym zgromadzeniu Spółki odpowiada wyżej wskazanej liczbie głosów z akcji Spółki 

posiadanych przez ERBUD oraz odpowiada wyżej wskazanemu procentowemu udziałowi w ogólnej liczbie głosów 

w Spółce.



Strona podpisowa spółki ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie 
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Agnieszka Głowacka  

Wiceprezes Zarządu  

 

_________________________________ 

   

Jonna Piersa  

Prokurent  

 

_________________________________ 
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