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Zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej 
liczby głosów. 
 
 
Podstawa prawna: 
art. 70 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. 
 
 
Zarząd JWW S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 22.11.2016 
roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Jerzego Wcisło („Akcjonariusza”), Członka Rady 
Nadzorczej Emitenta, w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 
2005 r. 
 
Akcjonariusz poinformował, że w dniu 17.11.2016 roku, w wyniku transakcji sprzedaży 200.000 akcji 
Spółki nastąpiło zmniejszenie dotychczas posiadanego udziału o co najmniej 1 % ogólnej liczby 
głosów. 
 
Przed zmianą udziału zobowiązującego Akcjonariusza do złożenia niniejszego zawiadomienia 
Akcjonariusz posiadał 4.844.156 akcji spółki JWW Invest SA co stanowiło 44,04% udziału w kapitale 
zakładowym spółki oraz 6.244.156 głosów z tych akcji co stanowiło 34,69% głosów w ogólnej liczbie 
głosów. W tym: 

         1.400.000 akcje imienne serii A1 uprawniające do 2.800.000 głosów w ogólnej liczbie 
głosów – stanowiące 12,73% udziału w kapitale i 15,56% udziału w głosach, 

         800.000 akcje imienne serii B uprawniające do 800.000 głosów w ogólnej liczbie głosów – 
stanowiące 7,27% udziału w kapitale i 4,44% udziału w głosach, 

         2.644.156 akcje zwykłe na okaziciela serii A2 i C uprawniające do 2.644.156 głosów w 
ogólnej liczbie głosów – stanowiące 24,04% udziału w kapitale i 14,69% udziału w głosach. 

 
Obecnie, po transakcji, Akcjonariusz posiada 4.644.156 akcji spółki JWW Invest SA co stanowi 
42,22% udziału w kapitale zakładowym oraz 6.044.156 głosów co stanowi 33,58% głosów w ogólnej 
liczbie głosów. W tym: 

         1.400.000 akcje imienne serii A1 uprawniające do 2.800.000 głosów w ogólnej liczbie 
głosów – stanowiące 12,73% udziału w kapitale i 15,55% udziału w głosach, 

         800.000 akcje imienne serii B uprawniające do 800.000 głosów w ogólnej liczbie głosów – 
stanowiące 7,27% udziału w kapitale i 4,44% udziału w głosach, 

         2.444.156 akcje zwykłe na okaziciela serii A2 i C uprawniające do 2.444.156 głosów w 
ogólnej liczbie głosów – stanowiące 22,22% udziału w kapitale i 13,58% udziału w głosach. 

 
Transakcja dokonana została poza rynkiem ASO NewConnect, w ramach umowy cywilnoprawnej 
kupna-sprzedaży. 
Akcjonariusz informuję, że nie istnieją podmioty zależne od Akcjonariusza posiadające akcje spółki 
JWW Invest SA. 


