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Treść raportu:
Zarząd 4Mobility S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 14 maja 2019 roku otrzymał w trybie
art. 69 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5 oraz art. 87 ust. 3 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”)
zawiadomienie o przekroczeniu progu 90% ogólnej liczby głosów w Spółce w związku z
wejściem w życie w stosunku do PGE Nowa Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („PGE
NE”) w dniu 8 maja 2019 r. na skutek rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w Spółce
porozumienia akcjonariuszy Spółki zawartego przez PGE NE, EFF B.V., Pawła Błaszczaka
oraz Still Water Financial Services OÜ („Akcjonariusze”) w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5
Ustawy o Ofercie ( „Porozumienie Akcjonariuszy”). Zawarcie Porozumienia Akcjonariuszy
nastąpiło w skutek zawarcia przez Akcjonariuszy w dniu 24 kwietnia 2019 r. umowy
inwestycyjnej, przy czym:
(i) EFF B.V., Paweł Błaszczak oraz Still Water Financial Services OÜ byli już wówczas
objęci porozumieniem zawartym w dniu 23 kwietnia 2019 r. obejmującym zakresowo
Porozumienie Akcjonariuszy, co do którego zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1
w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5 oraz art. 87 ust. 3 Ustawy o ofercie zostało złożone przez
Pawła Błaszczaka w dniu 23 kwietnia 2019 r., o czym Spółka informowała w raporcie
bieżącym ESPI 3/2019;
(ii) w stosunku do PGE NE Porozumienie Akcjonariuszy weszło w życie wraz z nabyciem
prawa do wykonywania głosu w Spółce, tj. wraz z rejestracją w dniu 8 maja 2019 r.
podwyższenia kapitału zakładowego w Spółce.
Zawiadomienie zostało złożone przez Pawła Błaszczaka zgodnie z art. 87 ust. 3 Ustawy o
Ofercie.
W związku z zawarciem Porozumienia Akcjonariuszy, udział w ogólnej liczbie głosów na
walnym zgromadzeniu Spółki uczestników Porozumienia Akcjonariuszy zmienia się w niżej
opisany sposób.
Przed zawarciem Porozumienia Akcjonariuszy, w bezpośrednim posiadaniu akcjonariuszy EFF
B.V., Pawła Błaszczaka oraz Still Water Financial Services OÜ znajdowało się 1.455.134 akcji,
co stanowiło 82,30% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz prawo do 1.455.134 głosów

z tych akcji na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, stanowiących 82,30% w ogólnej
liczbie głosów.
Na podstawie art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie, w związku z zawartym Porozumieniem
Akcjonariuszy, Akcjonariusze łącznie posiadają 3.330.134 akcji, co stanowi 91,40% udziału w
kapitale zakładowym Spółki oraz mają prawo do 3.330.134 głosów z tych akcji na walnym
zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, stanowiących 91,40% w ogólnej liczbie głosów.
Akcjonariusze nie posiadają podmiotów zależnych będących w posiadaniu akcji Spółki.
Żaden z Akcjonariuszy nie zawarł umowy, o której mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy
o Ofercie, tj. umowy, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa
głosu.
Żaden z Akcjonariuszy nie posiada instrumentów finansowych, które po upływie terminu
zapadalności bezwarunkowo uprawniają lub zobowiązują ich posiadacza do nabycia akcji, z
którymi związane są prawa głosu, wyemitowanych już przez Spółkę, o których mowa w art.
69b ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie.
Żaden z Akcjonariuszy nie posiada również instrumentów finansowych, które odnoszą się do
akcji Spółki w sposób pośredni lub bezpośredni i mają skutki ekonomiczne podobne do
skutków instrumentów finansowych określonych w zdaniu poprzedzającym, o których mowa
w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie.
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