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Treść raportu:

Spółka pod firmą Impera Capital ASI S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”, „Impera”), działając na 
podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 
1539 z późn. zm.) (Ustawa), informuje, że w dniu 16.03.2021 r. otrzymała w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy 
zawiadomienie od Pana Cezarego Gregorczuk, dotyczące tego, że w dniu 12 marca 2021 r. w wyniku  odpowiedzi 
na wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Impera Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna  S.A. 
ogłoszone przez Pana Januarego Ciszewskiego w dniu 04 lutego 2021 r., dokonał zbycia akcji spółki Impera 
Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. przez co zmienił się jego udział w ogólnej liczbie głosów Spółki. 

Przed ww. zdarzeniem Pan Cezary Gregorczuk posiadał 1 598 883 (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt osiem 
tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy) akcje Spółki reprezentujące 20,42 % kapitału zakładowego Spółki, 
uprawniające do 1 598 883 (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy) 
głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 20,42 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce .

W związku z dokonanym zbyciem Pan Cezary Gregorczuk nie posiada już akcji Spółki i nie jest już jej 
akcjonariuszem.

Pan Cezary Gregorczuk poinformował, że na dzień sporządzenia zawiadomienia nie ma podmiotów zależnych od 
niego posiadających akcje Spółki, brak jest  także osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c Ustawy.

Pan Cezary Gregorczuk poinformował, że nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 
Ustawy oraz art. 69 b ust. 1 pkt 2 Ustawy w związku  z czym nie wykonuje głosów z akcji o których mowa w art. 69 b 
ust. 3 Ustawy.
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