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Podstawa prawna: art. 70 pkt 1) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 

z dnia 29 lipca 2005 r.  

 

Temat: Zmiana stanu posiadania  

 

Treść: 

 

Zarząd Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 
14 maja 2021 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienia od Rockbridge Towarzystwo Funduszy 
Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („Zawiadamiający”) działający w imieniu i na rzecz 
zarządzanych funduszy inwestycyjnych, w tym Rockbridge FIZ Gier i Innowacji („Fundusz”) 
złożone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 87 ust.1 pkt 2 lit. a) ustawy o ofercie publicznej 
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu 
oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184, poz. 1539 ze zm.) o przekroczeniu progu 5% w 
ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.  
 
Zawiadamiający poinformował, że zwiększenie stanu posiadania Funduszu nastąpiło na skutek 
dokonania w dniu 12 maja 2021 r. wpisu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, 
dokonanego w wyniku emisji akcji serii D. W ramach subskrypcji prywatnej akcji serii D Fundusz objął 
700.000 akcji Spółki. Zawiadamiający poinformował, że przed rejestracją podwyższenia kapitału 
zakładowego Spółki, Fundusz nie posiadał akcji Spółki. 
 
Zawiadamiający poinformował, że po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Fundusz 
posiada łącznie 700.000 akcji Spółki, które stanowią 6,57% kapitału zakładowego Spółki oraz 
uprawniają do 700.000 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki oraz reprezentują 6,57% ogólnej 
liczby głosów w Spółce.  
 
Jednocześnie Zawiadamiający poinformował, że przed rejestracją podwyższenia kapitału 
zakładowego Spółki, zarządzane przez Zawiadamiającego fundusze posiadały łącznie 25.755 akcji 
Spółki, które stanowiły 0,27% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniały do 25.755 głosów na 
Walnych Zgromadzeniach Spółki oraz reprezentowały 0,27% ogólnej liczny głosów w Spółce. 
 



Zawiadamiający poinformował, że po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki 
zarządzane przez niego fundusze posiadają łącznie 725.755 akcji Spółki, które stanowią 6,81% 
kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniają do 725.755 głosów na Walnych Zgromadzeniach 
Spółki oraz reprezentują 6,81% ogólnej liczby głosów w Spółce.  
 
Pełna treść otrzymanego zawiadomienia umieszczona została w załączniku do niniejszego 

raportu. 

 

Osoby reprezentujące spółkę: 
Jacek Dębowski – Prezes Zarządu 
Jacek Chojecki – Wiceprezes Zarządu 

 

 


