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Informacja o osiągnięciu znacznego pakietu akcji przez akcjonariuszy Spółki, których 
łączy porozumienie. 
 
Zarząd Spółki ATC Cargo S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje, że w 
dniu 28 maja 2021 roku, powziął informację na podstawie zawiadomienia od akcjonariusza Spółki 
Piotra Ignasiaka, który wypełniając obowiązek wynikający z art. 69 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 
87 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 
(„Ustawa o Ofercie”) oraz działając jako jedna ze Stron porozumienia wskazana przez strony 
porozumienia zgodnie z art. 87 ust. 3 Ustawy o Ofercie, poinformował Emitenta, że w dniu 21 
maja 2021 r. zawarte zostało porozumienie pomiędzy akcjonariuszami, łączące następujące 
osoby: 
1) Arkadiusz Ignasiak, 
2) Piotr Ignasiak, 
3) Jacek Szczegodziński. 
 
Zgodnie z zawiadomieniem, działając w ramach porozumienia co do zgodnego nabywania akcji w 
dniu 21 maja 2021 r. wskazane wyżej strony porozumienia nabyły akcje ATC Cargo S.A. z 
siedzibą w Gdyni („Spółka”) w liczbie skutkującej przekroczeniem 5% ogólnej liczby głosów w 
Spółce.  
 
Zgodnie z powyższym zawiadomieniem: 
 
1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczyło powyższe 
zawiadomienie: 
 
21 maja 2021 r. – nabycie akcji w drodze transakcji pakietowych w ASO New Connect 
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  
 
2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału: 
 
Pan Piotr Ignasiak przed dokonaniem transakcji posiadał 6.364 akcje Spółki stanowiących 
0,096% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,066% udziału w ogólnej liczbie głosów. 
 
Pozostałe strony porozumienia nie posiadały akcji Spółki przed zmianą udziału. 
 
3. Aktualnie strony porozumienia posiadają następującą liczbę akcji Spółki: 
 
1) Arkadiusz Ignasiak – 168.158 akcji Spółki stanowiących 2,54% udziału w kapitale zakładowym 
Spółki oraz 1,75% udziału w ogólnej liczbie głosów. 
 
2) Piotr Ignasiak – 174.521 akcji Spółki stanowiących 2,63% udziału w kapitale zakładowym 
Spółki oraz 1,81% udziału w ogólnej liczbie głosów. 
 
3) Jacek Szczegodziński – 168.160 akcji Spółki stanowiących 2,54% udziału w kapitale 
zakładowym Spółki oraz 1,75% udziału w ogólnej liczbie głosów. 
 



Na skutek dokonanej transakcji łącznie strony porozumienia posiadają 510.839 akcji Spółki 
stanowiących 7,70% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 5,30% udziału w ogólnej liczbie 
głosów. 
 
4. Brak jest podmiotów zależnych od poszczególnych stron porozumienia posiadających akcje 
Spółki. 
 
5. Brak jest w stosunku do stron porozumienia osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) 
Ustawy o Ofercie. 
 
6. Strony porozumienia nie posiadają instrumentów finansowych wskazanych w art. 69 ust. 4 pkt 
7 Ustawy o Ofercie. 
 
7. Strony porozumienia nie posiadają instrumentów finansowych wskazanych w art. 69 ust. 4 pkt 
8 Ustawy o Ofercie. 
 
8. Łączna suma liczby głosów stron porozumienia z uwzględnieniem pkt. 3, 6, i 7 powyżej wynosi 
510.839 akcji Spółki stanowiących 7,70% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 5,30% 
udziału w ogólnej liczbie głosów. 
 
 
Podstawa prawna: 
art. 70 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 
 
 
Osoby reprezentujące Spółkę: 
· Artur Jadeszko - Prezes Zarządu 
· Wiktor Bąk - Wiceprezes Zarządu 


