
Wrocław, dnia 4 listopada 2022 roku 

Od: 

Arkadiusz Pernal  

Do: 

Komisja Nadzoru Finansowego 

ul. Piękna 20 

00-549 Warszawa 

e-mail: znaczne.pakiety@knf.gov.pl 

 

Ten Square Games S.A. 

ul. Traugutta 45 

50-416 Wrocław 

e-mail: mar@tensquaregames.com 

Szanowni Państwo, 

jako strona porozumienia akcjonariuszy Ten Square Games S.A. („Spółka”) zawartego 21 października 

2019 r., zmienionego w dniu 9 lipca 2020 r., („Porozumienie”) pomiędzy: Arkadiuszem Pernalem, 

Maciejem Popowiczem, Rafałem Vogt, Konradem Słabigiem, Miłoszem Kordeckim, Wojciechem 

Gattnerem, Rafałem Kamrajem oraz Januszem Dziemidowiczem („Członkowie Porozumienia”), będąc 

upoważnionym do wykonywania obowiązków ciążących na Członkach Porozumienia oraz działając na 

podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 i art. 87 ust. 1a ustawy z dnia 29 lipca 2005 

roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 

systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) niniejszym zawiadamiam, że od ostatniego 

złożonego zawiadomienia dot. stanu posiadania akcji Spółki przez Członków Porozumienia zaszły 

następujące zdarzenia mające wpływ na udział Członków Porozumienia w ogólnej liczbie głosów z akcji 

Spółki: 

1) Miłosz Kordecki zbył łącznie (w transakcjach na rynku regulowanym) 25.019 akcji Spółki 

reprezentujących łącznie ok. 0,34% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 

25.019 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 0,34% ogólnej liczby głosów 

na walnym zgromadzeniu Spółki. Ostatnia transakcja zbycia akcji miała miejsce 28 października 

2022 roku; 

2) Konrad Słabig zbył łącznie (w transakcjach na rynku regulowanym) 55.000 akcji Spółki 

reprezentujących łącznie ok. 0,75% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 

55.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 0,75% ogólnej liczby głosów 

na walnym zgromadzeniu Spółki. Ostatnia transakcja zbycia akcji miała miejsce 28 października 

2022 roku; 

3) Wojciech Gattner objął 8.000 akcji Spółki reprezentujących łącznie ok. 0,11% kapitału 

zakładowego Spółki oraz uprawniających do 8.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, 

stanowiących ok. 0,11% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

4) Spółka zarejestrowała podwyższenie kapitału o 33 039 akcji. 

Wyżej wskazane zdarzenia spowodowały łącznie zmianę dotychczas posiadanego przez Członków 

Porozumienia udziału w liczbie głosów o ponad 1%, przy czym przekroczenie progu 1% nastąpiło na 

skutek transakcji dokonanych w dniu 28 października 2022 roku. 

Bezpośrednio przed ww. zdarzeniami, Członkowie Porozumienia posiadali łącznie 2.559.307 akcji 

Spółki, reprezentujących łącznie ok. 35,05% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 
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2.559.307 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 35,05% ogólnej liczby głosów na 

walnym zgromadzeniu Spółki. 

Bezpośrednio przed dokonaniem transakcji z dnia 28 października 2022 roku, Członkowie 

Porozumienia posiadali łącznie 2.503.288 akcji Spółki, reprezentujących łącznie ok. 34,12% kapitału 

zakładowego Spółki oraz uprawniających do 2.503.288 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, 

stanowiących ok. 34,12% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

Bezpośrednio po dokonaniu transakcji z dnia 28 października 2022 roku, Członkowie Porozumienia 

posiadają łącznie 2.487.288 akcji Spółki, reprezentujących łącznie ok. 33,91% kapitału zakładowego 

Spółki oraz uprawniających do 2.487.288 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 

33,91% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

Zgodnie z art. 87 ust. 5 punkt 3 Ustawy, ww. uchwały % w ogólnej liczbie głosów na walnym 

zgromadzeniu Spółki zostały obliczone w oparciu o wszystkie głosy z akcji istniejących w kapitale 

zakładowym Spółki (czyli uwzględniają również głosy z akcji własnych posiadanych przez Spółkę, z 

których, zgodnie z art. 364 §2 ksh, Spółka nie może wykonywać prawa głosu).  

 

Dodatkowo informuję, że: 

1) żaden z Członków Porozumienia nie posiada podmiotu zależnego (w rozumieniu Ustawy), który 

posiadałby akcje Spółki; 

2) żaden z Członków Porozumienia nie jest stroną umowy, o której mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 

lit. c Ustawy, tj. umowy, przedmiotem której jest przekazanie uprawnienia do wykonywania 

prawa głosu; oraz 

3) żaden z Członków Porozumienia nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w 

art. 69b Ustawy, w związku z czym łączna suma liczby głosów, o której mowa w art. 69 ust. 4 

pkt 9 Ustawy oraz jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów odpowiadają wartościom 

wskazanym powyżej dla stanu bezpośrednio po rozliczeniu transakcji. 

 

 

______________________ 

Arkadiusz Pernal 

Wykonujący obowiązki Członków Porozumienia 
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