
Warszawa, 22.07.2022 r. 

 

Od: Cathetel Ltd. 
5 Anastasios Leventis 
Leventis Gallery Tower 
8th floor 
1097 Nicosia, Cyprus 
 
Do: Telestrada S.A. 
Al. Krakowska 22A,  
02-248 Warszawa 
 
Do: Komisja Nadzoru Finansowego 
ul. Piękna 20 
00-549 Warszawa 
e-mail: znaczne.pakiety@knf.gov.pl 
 

Zawiadomienie 

 

Działając na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz 
na podstawie Art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami 
finansowymi zawiadamiamy o zbyciu przez Cathetel Ltd. 150.250 akcji w Spółce Telestrada S.A. w 
wyniku odpowiedzi na ofertę zakupu akcji własnych ogłoszoną przez Telestrada S.A., Transakcja 
rozliczona w dniu 21 lipca 2022 r. 
  

1. Wskazanie więzi prawnej łączącej osobę zobowiązaną z emitentem: podmiot zależny od 
Prezesa Zarządu emitenta. 

2. Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja: akcje na 
okaziciela Telestrada S.A. – 150.250  sztuk. 

3. Data i miejsce sporządzenia informacji: Warszawa 22 lipca 2022 r. 
4. Opis transakcji: zbycie akcji w wyniku odpowiedzi na ofertę zakupu akcji własnych 

ogłoszoną przez Telestrada S.A.  
5. Stan posiadania przed transakcją: na dzień 20 lipca 2022 r. spółka posiadała 700.000 akcji 

imiennych uprzywilejowanych co stanowiło 25,60% w kapitale oraz 40,76% w ogólnej 
liczbie głosów w spółce Telestrada S.A. oraz 625.908 akcji zwykłych na okaziciela co 
stanowiło 22,89% w kapitale oraz 18,22% w ogólnej liczbie głosów. Łącznie spółka 
posiadała 1.325.908 akcji Telestrada S.A. stanowiących 48,49% w kapitale uprawniających 
do 58,98% głosów na WZA. 

6. Stan posiadania po transakcji: na dzień 21 lipca 2022 r. spółka posiadała 700.000 akcji 
imiennych uprzywilejowanych co stanowiło 25,60% w kapitale oraz 40,76% w ogólnej 
liczbie głosów w spółce Telestrada S.A. oraz 475.658 akcji zwykłych na okaziciela co 
stanowiło 17,40% w kapitale oraz 13,85% w ogólnej liczbie głosów. Łącznie spółka 
posiadała 1.175.658 akcji Telestrada S.A. stanowiących 42,99% w kapitale uprawniających 
do 54,61% głosów na WZA. 

7. Informujemy, że w przeciągu najbliższych 12 miesięcy nie wykluczamy zarówno zwiększenia 
jak i zmniejszenia posiadanego pakietu akcji. 

 
 
Z poważaniem  
Jacek Lichota 
dyrektor 
Cathetel Ltd. 


