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Treść raportu:

Spółka pod firmą IMPERIO ASI S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”), 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.) (dalej
„Ustawa”), informuje, że w dniu 11.06.2021 r. otrzymała zawiadomienie od Pana Artura Górskiego, który stosownie
do art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy poinformował, że przekroczył próg powyżej 5% ogólnej liczby głosów w spółce
IMPERIO ASI S.A. (dawniej: Impera Capital ASI S.A.) z siedzibą w Warszawie.
Zmiana dotychczas posiadanego udziału spowodowana została nabyciem przez Artura Górskiego w dniu 8
czerwca 2021 r. na podstawie umowy cywilnoprawnej 470.000 akcji spółki IMPERIO ASI S.A.
Przed wskazaną transakcją Artur Górski posiadał 20.000 akcji spółki IMPERIO ASI S.A. stanowiących 0,26%
udziału w jej kapitale zakładowym i uprawniających do wykonywania 20.000 głosów, co stanowiło 0,26% ogólnej
liczby głosów.
Po wskazanej transakcji Artur Górski posiada 490.000 akcji spółki IMPERIO ASI S.A. stanowiących 6,26% udziału
w jej kapitale zakładowym i uprawniających do wykonywania 490.000 głosów, co stanowi 6,26% ogólnej liczby
głosów.
Artur Górski poinformował, że nie istnieją podmioty zależne od niego, które posiadają akcje Spółki, ani osoby, o
których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy.
Artur Górski poinformował, że nie posiada żadnych instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1
pkt. 1 oraz 2 Ustawy w związku z czym nie posiada głosów z akcji obliczonych zgodnie z art. 69 b ust. 2 oraz ust. 3
Ustawy.
Artur Górski przekazał, że łączna suma liczby głosów i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów wynosi
490.000 głosów, co stanowi 6,26% ogólnej liczby głosów.

IMPERIO ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
IMPERIO ASI S.A.
(skróc ona nazwa emitenta)
02-583

(sektor wg. klasyfikac ji GPW w W-wie)

Warszawa

(kod poc ztowy)

(miejscowość)

Wołoska

9
(ulica)

(numer)

22 378 55 50

22 378 55 51
(telefon)

(fax)

biuro@imperasa.pl

www.imperasa.pl
(e-mail)

(www)

526-10-29-979

010965971
(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Komisja Nadzoru Finansowego

1

IMPERIO ASI S.A.

RB 26 2021

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkc ja

2021-06-11

Artur Górski

Prezes Zarządu

Podpis

Komisja Nadzoru Finansowego

2

