Warszawa, dnia 24 września 2022 roku
Zawiadamiający:
1)
2)
3)

Jacek Wolski, zam. ul. Garbarska 30/5, 97-300 Piotrków Trybunalski,
Jarosław Karasiński, zam. 05-500 Józefosław, ul. Bretanii 7H,
Piotr Bućko, zam. ul. Hlonda 2B m. 94 02-972 Warszawa,

Do:
E-Muzyka Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
ul. Zwycięzców 18,
03-941 Warszawa
KRS: 0000283018
Komisja Nadzoru Finansowego
Plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
INFORMACJA PRZEKAZYWANA NA PODSTAWIE ART. 69 W. ZW. Z ART. 87 UST. 1 PKT 6
USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ I WARUNKACH WPROWADZANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
DO ZORGANIZOWANEGO SYSTEMU OBROTU ORAZ O SPÓŁKACH PUBLICZNYCH – korekta zawiadomienia
W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust.1 pkt 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej "ustawa o ofercie publicznej"), niniejszym zawiadamiam,
że w związku z zawarciem w dniu 8 stycznia 2021 roku przez osoby wskazane w petitum niniejszego
zawiadomienia – będące akcjonariuszami spółki E-Muzyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy
ul. Zwycięzców 18, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000283018 (dalej „Emitent”) – porozumienia, o którym mowa
w art. 87 ust. 1 pkt 6) ustawy o ofercie publicznej dotyczącego zgodnego głosowania na walnych
zgromadzeniach Emitenta. Jednocześnie informujemy, że ww. porozumienie zawarte zostało w celu
wspólnego wykonywania przez Zawiadamiających uprawnień określonych w art. 84 i art. 85 ustawy o ofercie
publicznej oraz w art. 385 § 3, art. 400 § 1, art. 422, art. 425 i art. 429 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej „Porozumienie”).
Łączna ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta posiadanych przez Zawiadamiających
działających w porozumieniu zmieniła się ze względu na sprzedaż przez Piotra Czernka akcji spółki i wynosi
na dzień 25 sierpnia 2022 724 414 głosów, i stanowi 5,12% głosów. Zbycie akcji przez akcjonariusza Piotra
Czernka miało miejsce w dniu 22 sierpnia 2022 r. w ilości 436.054 akcji zwykłych Spółki (w tym 420 000
akcji w ramach zawartego Porozumienia), reprezentujących (w zaokrągleniu) 3,08% w ogólnej liczbie
głosów oraz kapitału zakładowego Spółki.
Podwyższenie kapitału o akcje serii F w ilości 6 643 145 sztuk naszym zdaniem nie jest zgodne z prawem ze
względu na zabezpieczenie i trwające postepowanie przed Sądem Rejestrowym, jednoczenie zgodnie z
postanowieniem ostanowienia z dnia 23 maja 2022 roku o udzieleniu przez ten Sąd zabezpieczenia
złożonego przez 4 akcjonariuszy Spółki pozwu o stwierdzenie nieważności, ewentualnie uchylenie, uchwały
nr 03/01/2021 z dn. 18 stycznia 2021 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy e-muzyka
S.A. w Warszawie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki z wyłączeniem prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany statutu Spółki. Ustanowione przez Sąd

zabezpieczenie zakazuje umieszczania na liście akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu oraz na liście obecności zawierającej spis uczestników Walnego Zgromadzenia akcji serii F
oraz liczby przysługujących z nich głosów oraz zakazanie uwzględniania głosów oddanych z akcji serii F przy
podejmowaniu uchwał przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oraz przy obliczaniu kworum na Walnym
Zgromadzeniu do czasu wydania prawomocnego orzeczenia w sprawie.
I. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie
Zawarcie w dniu 8 stycznia 2021 roku przez Zawiadamiających porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust.
1 pkt 6) ustawy o ofercie publicznej, w ramach którego Zawiadamiający uzgodnili zgodne głosowanie
na Walnych Zgromadzeniach Emitenta.
II.

Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki
oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczby głosów.
Przed aktualizacją Porozumienia, o którym mowa w niniejszym Zawiadomieniu w skład porozumienia
wchodzili następujący akcjonariusze:
1) Jacek Wolski, (378 000 akcji i głosów)
2) Piotr Czernek , ( 420 000 akcji i głosów)
3) Jarosław Karasiński, (105 000 akcji i głosów)
4) Piotr Bućko, (4 150 akcji i głosów)
posiadali łącznie 907 150 (słownie: dziewięćset siedem tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji Emitenta,
reprezentujących poniżej 10% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 907 150 (słownie:
dziewięćset siedmiu tysięcy i stu pięćdziesięciu) głosów, stanowiących poniżej 10 % ogółu głosów na Walnym
Zgromadzeniu Spółki.
III. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba
głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów.
W wyniku sprzedaży akcji przez Piotra Czernka i aktualizacji w ramach zawartego Porozumienia ilości akcji
obecnych członków porozumienia akcjonariuszy , o którym mowa w niniejszym Zawiadomieniu członkowie
porozumienia posiadają następujące ilości akcji w ramach zawartego Porozumienia:
5) Jacek Wolski, ( 612 414 akcji i głosów)
6) Jarosław Karasiński, (105 000 akcji i głosów)
7) Piotr Bućko, (7 000 akcji i głosów)
posiadają łącznie 724 414 (słownie: siedemset dwadzieścia cztery tysiące czterysta czternaście) akcji
Emitenta, reprezentujących 5,12 % kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 724 414 (słownie:
siedemset dwadzieścia cztery tysiące czterysta czternaście) głosów, stanowiących 5,12 % ogółu głosów na
Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Jednakże w naszej ocenie podwyższenie kapitału nie jest zgodne z prawem ze względu na zabezpieczenie i
trwające postepowanie przed Sądem Rejestrowym oraz zgodnie z postanowieniem ostanowienia z dnia 23
maja 2022 roku o udzieleniu przez ten Sąd zabezpieczenia złożonego przez 4 akcjonariuszy Spółki pozwu o
stwierdzenie nieważności, ewentualnie uchylenie, uchwały nr 03/01/2021 z dn. 18 stycznia 2021 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy e-muzyka S.A. w Warszawie w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy
oraz w sprawie zmiany statutu Spółki. Ustanowione przez Sąd zabezpieczenie zakazuje umieszczania na
liście akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz na liście obecności
zawierającej spis uczestników Walnego Zgromadzenia akcji serii F oraz liczby przysługujących z nich głosów
oraz zakazanie uwzględniania głosów oddanych z akcji serii F przy podejmowaniu uchwał przez Walne

Zgromadzenie Akcjonariuszy oraz przy obliczaniu kworum na Walnym Zgromadzeniu do czasu wydania
prawomocnego orzeczenia w sprawie.
IV. Podmioty zależne od Zawiadamiających posiadające akcje Spółki
Nie istnieją podmioty zależne od Zawiadamiających, które posiadają akcje Spółki.
V. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c. ustawy o ofercie publicznej
Nie istnieją podmioty, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c. ustawy o ofercie publicznej, tj. żaden
z Zawiadamiających nie zawarł umowy której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania
prawa głosu z akcji Spółki.
VI. Liczba głosów z akcji, obliczonych w sposób określony w art. 69b ust. 2 ustawy o ofercie publicznej,
do których nabycia są uprawnieni lub zobowiązani Zawiadamiający jako posiadacze instrumentów
finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) ustawy o ofercie publicznej, oraz instrumentów
finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2) ustawy o ofercie publicznej, które nie są
wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów
finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić
nabycie akcji
Żaden z Zawiadamiających nie posiada instrumentów finansowych, które po upływie terminu zapadalności
bezwarunkowo uprawniają lub zobowiązują ich posiadacza do nabycia akcji, z którymi związane są prawa
głosu, wyemitowanych już przez Spółkę, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie.
Żaden z Zawiadamiających nie posiada również instrumentów finansowych, które odnoszą się do akcji Spółki
w sposób pośredni lub bezpośredni i mają skutki ekonomiczne podobne do skutków instrumentów
finansowych określonych w zdaniu poprzedzającym, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie.
VII. Liczba głosów z akcji Spółki, obliczanych w sposób określony w art. 69b ust. 3 ustawy o ofercie
publicznej, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe,
o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2) ustawy o ofercie publicznej, rodzaju lub nazwie tych
instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych
Nie dotyczy.
VIII. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt II, VI i VII i jej procentowy udział w ogólnej
liczbie głosów.
Zgodna z informacjami zawartymi w pkt II.
Zawiadamiający, jako strony Porozumienia, działając na podstawie art. 87 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej
wskazują i upoważniły do wykonywania obowiązków określonych w rozdziale IV ustawy o ofercie publicznej
Pana Jarosława Karasińskiego.
Jednocześnie informuję, że Strony Porozumienia nie wyrażają zgody na publikację ich danych osobowych,
w tym danych teleadresowych, za wyjątkiem imienia i nazwiska.
W imieniu Zawiadamiających:
Jarosław Karasiński
Elektronicznie podpisany

Jarosław Marek przez Jarosław Marek
Karasiński
……………………………………..
Karasiński
Data: 2022.09.24 21:45:28
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Otrzymują:
1) E-Muzyka S.A.
2) Komisja Nadzoru Finansowego

