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Tytuł: Otrzymanie zawiadomienia o zawarciu porozumienia Akcjonariuszy oraz przekroczeniu 
25% ogólnej liczby głosów w Spółce 

Zarząd Spółki Digitree S.A. z siedzibą w Rybniku („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 16 listopada 
2022 roku do Spółki wpłynęło wspólne zawiadomienie od Akcjonariuszy: Tomasza Pruszczyńskiego, 
Andrzeja Słomki oraz spółki EUVIC IT S.A. (dalej: „Akcjonariusze Porozumienia”) złożone w trybie art. 
87 ust. 1 pkt 5 i 6 w zw. z art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i 
warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 
spółkach publicznych, w przedmiocie wejścia w życie porozumienia akcjonariuszy („Porozumienie”) 
Emitenta oraz przekroczeniu progu 25% ogólnej liczby głosów w Spółce. 
 
Przedmiotem Porozumienia jest prowadzenie trwałej polityki wobec Spółki i zgodnego głosowania na 
walnych zgromadzeniach Spółki. 
 
Łącznie Akcjonariusze Porozumienia posiadają 660 060 akcji Spółki, dających łącznie 660 060 głosów 
na walnych zgromadzeniach Spółki, które stanowią łącznie 26,55% kapitału zakładowego Spółki i 
uprawnia do 660 060 głosów, stanowiących 26,55% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu 
Spółki. 
 
Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu. 
 
 
Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji 

 

Osoby reprezentujące Spółkę:  

Konrad Żaczek – Prezes Zarządu 

Przemysław Marcol – Członek Zarządu 

Wiktor Mazur – Członek Zarządu 



Dnia 16 listopada 2022 r.  

EUVIC IT S.A.  

ul. Skarżyńskiego 9, 

31-866 Kraków 

Tomasz Pruszczyński 

Andrzej Słomka 

(łącznie Zawiadamiający) 

Digitree Group S.A. 

ul. Raciborska 35A 

44-200 Rybnik 

oraz  

Komisja Nadzoru Finansowego 

ul. Piękna 20,  

00-549 Warszawa  

 

WSPÓLNE ZAWIADOMIENIE O ZAWARCIU POROZUMIENIA 

AKCJONARIUSZY 

 

Działając na podstawie art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 w zw. z art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie 

publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego 

systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1983 z późn. zm.; dalej „Ustawa"), jako jedna ze stron Porozumienia, wskazana 

w rozumieniu art. 87 ust. 3 Ustawy do złożenia zawiadomienie, niniejszym zawiadamiam 

o zawarciu pomiędzy Zawiadamiającymi („Akcjonariusze Porozumienia") porozumienia 

w celu: 

- prowadzenia trwałej polityki wobec Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku ul. 

Raciborska 35a, 44-200 Rybnik, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod nr 0000369700 („Spółka”), 

- zgodnego głosowania na walnych zgromadzenia Spółki.  

 Porozumienie zawarte zostało w dniu 16 listopada 2022 r. 

1. Zdarzeniem powodującym obowiązek zgłoszenia porozumienia pomiędzy 

Akcjonariuszami Porozumienia jest: 

Uzgodnienie w dniu 16 listopada 2022 r. porozumienia akcjonariuszy w celu 

prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki i zgodnego głosowania na walnych 

zgromadzeniach Spółki. 

2. Przed Porozumieniem Akcjonariusze Porozumienia posiadali: 



A. Euvic IT S.A. posiadała bezpośrednio 126 500 akcji Spółki, stanowiących 

5,09% udziału w jej kapitale zakładowym i uprawniających do 

wykonywania 126 500 głosów, co stanowi 5,09% ogólnej liczby głosów na 

walnym zgromadzeniu Spółki, 

B. pan Tomasz Pruszczyński posiadał bezpośrednio 323 330 akcji Spółki, 

stanowiących 13% udziału w jej kapitale zakładowym i uprawniających do 

wykonywania 323 330 głosów, co stanowi 13% ogólnej liczby głosów na 

walnym zgromadzeniu Spółki, 

C. pan Andrzej Słomka posiadał bezpośrednio 210 230 akcji Spółki, 

stanowiących 8,46% udziału w jej kapitale zakładowym i uprawniających do 

wykonywania 210 230 głosów, co stanowi 8,46% ogólnej liczby głosów na 

walnym zgromadzeniu Spółki. 

3. Po zawarciu Porozumienia, stan posiadania Akcjonariuszy Porozumienia nie 

ulega zmianie i kształtuje się następująco: 

A. Euvic IT S.A. posiada bezpośrednio 126 500 akcji Spółki, stanowiących 

5,09% udziału w jej kapitale zakładowym i uprawniających do 

wykonywania 126 500 głosów, co stanowi 5,09% ogólnej liczby głosów na 

walnym zgromadzeniu Spółki, 

B. pan Tomasz Pruszczyński posiada bezpośrednio 323 330 akcji Spółki, 

stanowiących 13% udziału w jej kapitale zakładowym i uprawniających do 

wykonywania 323 330 głosów, co stanowi 13% ogólnej liczby głosów na 

walnym zgromadzeniu Spółki, 

C. pan Andrzej Słomka posiada bezpośrednio 210 230 akcji Spółki, 

stanowiących 8,46% udziału w jej kapitale zakładowym i uprawniających do 

wykonywania 210 230 głosów, co stanowi 8,46% ogólnej liczby głosów na 

walnym zgromadzeniu Spółki. 

4. Każdy z Zawiadamiających Informuje, że nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 

ust. 1 pkt. 3 lit. c Ustawy. 

5. Brak jest podmiotów zależnych od Zawiadamiających posiadających akcje Spółki.  

6. Każdy z Zawiadamiających Informuje, że nie posiada instrumentów finansowych, 

o których mowa w art. 69b ust. 2, tj. instrumentów finansowych, które: (i) po upływie 

terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniają lub zobowiązują mnie do nabycia 

akcji, z którymi związane są prawa głosu, wyemitowanych już przez Spółkę, lub (ii) 

odnoszą się do akcji Spółki w sposób pośredni lub bezpośredni i mają skutki 

ekonomiczne podobne do skutków instrumentów finansowych określonych w pkt (i), 

niezależnie od tego czy instrumenty te są wykonywane przez rozliczenie pieniężne. 

7. Łącznie Akcjonariusze Porozumienia posiadają 660 060 akcji Spółki, dających łącznie 

660 060 głosów na walnych zgromadzeniach Spółki, które stanowią  łącznie 26,55% 

kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do 660 060 głosów, stanowiących 26,55% 

ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

 

Za Euvic IT S.A.: 
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