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RAPORT BIEŻĄCY NUMER 1/2016 

Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych 

 
Zarząd Spółki MDI Energia S.A. (dalej jako „MDI Energia”; „Spółka”), działając w trybie art. 70 pkt. 1) 
ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539), informuje o 
otrzymaniu w dniu 4 stycznia 2016 roku zawiadomienia na podstawie art. 69 ust. 1 i 4 ww. ustawy od 
Pana Grzegorza Sochackiego dotyczącego nabycia akcji i osiągnięcia powyżej 10% poziomu 
zaangażowania w kapitale i ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki MDI Energia S.A. 
w związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego. 
 
Pełna treść zawiadomienia poniżej: 
 
„Na podstawie art. 69 ust. 1 i 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i                               
warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 
spółkach publicznych (Dz. U. z 2005r. nr 184, poz. 1539 z póź. zm.) zawiadamiam, iż w związku z 
raportem bieżącym nr 79/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie rejestracji podwyższenia 
kapitału zakładowego w spółce MDI Energia S.A. z siedzibą w Warszawie, poprzez nabycie akcji, mój 
poziom zaangażowania wyniósł powyżej 10% w kapitale i głosach na walnym zgromadzeniu spółki 
MDI Energia S.A.  
 
Przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego, nie posiadałem akcji MDI ENERGIA. 
 
Natomiast w wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego posiadam 4 680 000 akcji MDI 
ENERGIA., które stanowią 10,15% udziału w kapitale zakładowym i dają prawo do 4 680 000 głosów 
na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 10,15% udziału w ogólnej liczbie głosów. 
 
Jednocześnie, zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 5  Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i 
warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 
spółkach publicznych z późniejszymi zmianami oświadczam, że nie została zawarta umowa 
zawierająca postanowienia dotyczące przekazania uprawnień do wykonywania prawa głosu na 
walnym zgromadzeniu oraz nie posiadam podmiotów zależnych posiadających akcje spółki MDI 
ENERGIA”. 
 
Podstawa prawna: 
 
Art. 70 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 
 
 
Podpisy: 
 
 
Grzegorz Sochacki 
Członek Zarządu 
 



Mirosław Markiewicz 
Członek Zarządu 


