
 

1 

Włoszczowa, dnia 8 grudnia 2022 r. 

Od: 

ZPUE S.A. w imieniu własnym,  
Pana Bogusława Wypychewicza Pana Michała Wypychewicza,  
Koronea sp. z o.o. oraz Koronea Investment SÀRL  

 

 

Do: 
Komisja Nadzoru Finansowego 

ul. Piękna 20 

00-549 Warszawa 

 

ZPUE S.A. 
ul. Jędrzejowska 79 C 

29-100 Włoszczowa 

 

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE UDZIAŁU 
W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW W ZPUE S.A. 

Szanowni Państwo, 

działając na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2) w związku z art. 69a ust. 1 pkt 3), a także w związku z art. 87 

ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (“Ustawa”), jak również 

korzystając z uprawnienia wynikającego z art. 87 ust. 3 Ustawy, jako jedna ze stron porozumienia, wskazana 

przez strony tego porozumienia, niniejszym zawiadamiam w imieniu swoim, Pana Michała Wypychewicza 

oraz w imieniu podmiotów ode mnie zależnych, tj. ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie przy ulicy  

ul. Jędrzejowskiej 79 C, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy w Kielcach, 

X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000052770, NIP 6561494014 

(„Spółka”), Koronea sp. z o.o. z siedzibą we Włoszczowie („Koronea”) oraz Koronea Investment S.à r.l.  

z siedzibą w Luksemburgu („Koronea Investment”), o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej 

liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie. 

7 grudnia 2022 r. Spółka nabyła 28.575 (dwadzieścia osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć) akcji 

własnych Spółki, co nastąpiło w ramach realizacji żądania sprzedaży akcji w ramach przymusowego 

wykupu („Przymusowy Wykup”), ogłoszonego 2 grudnia 2022 r. 

2. 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 liczbie głosów. 

Przed dokonaniem Przymusowego Wykupu, Bogusław Wypychewicz posiadał za pośrednictwem 

Koronea, Koronea Investment oraz poprzez akcje własne Spółki: 



 

2 

− 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, stanowiących 7,14% 

ogólnej liczby akcji Spółki oraz reprezentujących 500.000 (pięćset tysięcy) głosów na 

Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 27,78% ogólnej liczby głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Spółki; 

− 1.270.425 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt tysięcy czterysta dwadzieścia pięć) akcji 

zwykłych na okaziciela Spółki, uprawniających do wykonywania 1.270.425 (jeden milion 

dwieście siedemdziesiąt tysięcy czterysta dwadzieścia pięć) głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Spółki, co stanowi ok. 90,74% kapitału zakładowego Spółki oraz ok. 70,58% 

ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, 

tj. łącznie 1.370.425 (jeden milion trzysta siedemdziesiąt tysięcy czterysta dwadzieścia pięć) akcji, 

stanowiących 97,89% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 1.770.425 (jeden milion 

siedemset siedemdziesiąt tysięcy czterysta dwadzieścia pięć), głosów, co stanowi ok. 98,36% udziału 

w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

Przed dokonaniem Przymusowego Wykupu, Koronea posiadała: 

− bezpośrednio 87.837 (osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści siedem) akcji 

zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących ok. 6,27% ogólnej liczby akcji Spółki oraz 

reprezentujących 87.837 (osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści siedem) głosów 

na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 4,88% ogólnej liczby głosów na 

Walnym Zgromadzeniu Spółki;  

− pośrednio poprzez Koronea Investment 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych 

uprzywilejowanych serii A, stanowiących ok. 7,14% ogólnej liczby akcji Spółki oraz 

reprezentujących 500.000 (pięćset tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, 

stanowiących ok. 27,78% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;  

− pośrednio poprzez Koronea Investment oraz akcje własne Spółki: 1.182.588 (jeden milion 

sto osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela 

Spółki, uprawniających do wykonywania 1.182.588 (jeden milion sto osiemdziesiąt dwa 

tysiące pięćset osiemdziesiąt osiem) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 

ok. 84,47% kapitału zakładowego Spółki oraz ok. 65,7% ogólnej liczby głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Spółki, 

tj. łącznie 1.370.425 (jeden milion trzysta siedemdziesiąt tysięcy czterysta dwadzieścia pięć) akcji, 

stanowiących 97,89% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 1.770.425 (jeden milion 

siedemset siedemdziesiąt tysięcy czterysta dwadzieścia pięć), głosów, co stanowi ok. 98,36% udziału 

w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.  

Przed dokonaniem Przymusowego Wykupu, Koronea Investment posiadała: 

− bezpośrednio 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, 

stanowiących ok. 7,14% ogólnej liczby akcji Spółki oraz reprezentujących 500.000 (pięćset 

tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi ok. 27,78% ogólnej liczby 

głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;  

− bezpośrednio 600.352 (sześćset tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na 

okaziciela Spółki, uprawniających do wykonywania 600.352 (sześćset tysięcy trzysta 
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pięćdziesiąt dwa) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi ok. 42,88% kapitału 

zakładowego Spółki oraz ok. 33,35% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Spółki;  

− pośrednio poprzez akcje własne Spółki 582.236 (pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście 

trzydzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela będących akcjami własnymi Spółki, 

stanowiących ok. 41,59% ogólnej liczby akcji Spółki oraz reprezentujących 582.236 (pięćset 

osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści sześć) głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Spółki, co stanowi ok. 32,35% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, 

tj. łącznie 1.282.588 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt osiem) 

akcji, stanowiących 91,61% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 1.682.588 (jeden 

milion sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt osiem), głosów, co stanowi ok. 

93,48% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.  

Przed dokonaniem Przymusowego Wykupu, Spółka posiadała 582.236 (pięćset osiemdziesiąt dwa 

tysiące dwieście trzydzieści sześć) akcji własnych Spółki, stanowiących ok. 41,59% ogólnej liczby 

akcji Spółki, co stanowi ok. 32,35% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, przy 

czym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Spółka nie wykonuje prawa głosu z posiadanych 

akcji własnych Spółki. 

Przed dokonaniem Przymusowego Wykupu, Pan Michał Wypychewicz posiadał 1.001 (jeden tysiąc 

jeden) akcji Spółki, stanowiących ok. 0,0715% ogólnej liczby akcji Spółki, reprezentujących 1.001 

(jeden tysiąc jeden) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 0,0556% ogólnej 

liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

Przed dokonaniem Przymusowego Wykupu, wraz z Panem Michałem Wypychewiczem, Koronea, 

Koronea Investment oraz Spółką posiadaliśmy łącznie 1.371.426 (jeden milion trzysta siedemdziesiąt 

jeden tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) akcji, stanowiących 97,96% kapitału zakładowego Spółki 

oraz uprawniających do 1.771.426 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta 

dwadzieścia sześć), głosów, co stanowi ok. 98,41% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Spółki. 

3. 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. 

Po dokonaniu Przymusowego Wykupu i na dzień złożenia niniejszego Zawiadomienia, posiadam za 

pośrednictwem Koronea, Koronea Investment oraz pośrednio poprzez akcje własne Spółki: 

− 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, stanowiących 7,14% 

ogólnej liczby akcji Spółki oraz reprezentujących 500.000 (pięćset tysięcy) głosów na 

Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 27,78% ogólnej liczby głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Spółki; 

− 1.299.000 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na 

okaziciela Spółki, uprawniających do wykonywania 1.299.000 (jeden milion dwieście 

dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi ok. 

92,79% kapitału zakładowego Spółki oraz ok. 72,17% ogólnej liczby głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Spółki, 
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tj. łącznie 1.399.000 (jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy), stanowiących ok. 

99,93% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 1.799.000 (jeden milion siedemset 

dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy), głosów, co stanowi ok. 99,94% udziału w ogólnej liczbie głosów 

na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

Po dokonaniu Przymusowego Wykupu i na dzień złożenia niniejszego Zawiadomienia, Koronea 

posiada: 

− bezpośrednio 87.837 (osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści siedem) akcji 

zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących ok. 6,27% ogólnej liczby akcji Spółki oraz 

reprezentujących 87.837 (osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści siedem) głosów 

na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 4,88% ogólnej liczby głosów na 

Walnym Zgromadzeniu Spółki;  

− pośrednio poprzez Koronea Investment 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych 

uprzywilejowanych serii A, stanowiących ok. 7,14% ogólnej liczby akcji Spółki oraz 

reprezentujących 500.000 (pięćset tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, 

stanowiących ok. 27,78% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;  

− pośrednio poprzez Koronea Investment oraz akcje własne Spółki: 1.211.163 (jeden milion 

dwieście jedenaście tysięcy sto sześćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, 

uprawniających do wykonywania 1.211.163 (jeden milion dwieście jedenaście tysięcy sto 

sześćdziesiąt trzy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi ok. 86,51% kapitału 

zakładowego Spółki oraz ok. 67,29% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Spółki,  

tj. łącznie 1.399.000 (jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy), stanowiących ok. 

99,93% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 1.799.000 (jeden milion siedemset 

dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy), głosów, co stanowi ok. 99,94% udziału w ogólnej liczbie głosów 

na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

Po dokonaniu Przymusowego Wykupu i na dzień złożenia niniejszego Zawiadomienia, Koronea 

Investment posiada: 

− bezpośrednio 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, 

stanowiących ok. 7,14% ogólnej liczby akcji Spółki oraz reprezentujących 500.000 (pięćset 

tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi ok. 27,78% ogólnej liczby 

głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;  

− bezpośrednio 600.352 (sześćset tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na 

okaziciela Spółki, uprawniających do wykonywania 600.352 (sześćset tysięcy trzysta 

pięćdziesiąt dwa) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi ok. 42,88% kapitału 

zakładowego Spółki oraz ok. 33,35% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Spółki;  

− pośrednio poprzez akcje własne Spółki 610.811 (sześćset dziesięć tysięcy osiemset 

jedenaście) akcji zwykłych na okaziciela będących akcjami własnymi Spółki, stanowiących 

ok. 43,63% ogólnej liczby akcji Spółki oraz reprezentujących 610.811 (sześćset dziesięć 
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tysięcy osiemset jedenaście) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi ok. 

33,93% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,  

tj. łącznie 1.311.163 (jeden milion trzysta jedenaście tysięcy sto sześćdziesiąt trzy) akcji, 

stanowiących ok. 93,65% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 1.711.163 (jeden 

milion siedemset jedenaście tysięcy sto sześćdziesiąt trzy) głosów, co stanowi ok. 95,06% udziału w 

ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

Po dokonaniu Przymusowego Wykupu i na dzień złożenia niniejszego Zawiadomienia, Spółka 

posiada: 610.811 (sześćset dziesięć tysięcy osiemset jedenaście) akcji własnych stanowiących ok. 

43,63% ogólnej liczby akcji Spółki oraz reprezentujących 610.811 (sześćset dziesięć tysięcy osiemset 

jedenaście) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi ok. 33,93% ogólnej liczby głosów 

na Walnym Zgromadzeniu Spółki, przy czym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Spółka 

nie wykonuje prawa głosu z posiadanych akcji własnych Spółki.  

Stan akcji Spółki posiadanych przez Pana Michała Wypychewicza nie uległ zmianie w ramach 

rozliczenia Przymusowego Wykupu. 

Po dokonaniu Przymusowego Wykupu i na dzień niniejszego Zawiadomienia, wraz z Panem 

Michałem Wypychewiczem, Koronea, Koronea Investment oraz Spółką posiadamy łącznie 1.400.001 

(jeden milion czterysta tysięcy jeden) akcji stanowiących 100% ogólnej liczby akcji Spółki oraz 

reprezentujących 1.800.001 (jeden milion osiemset tysięcy jeden) głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Spółki, co stanowi 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje Spółki. 

Podmiotami zależnymi od Pana Bogusława Wypychewicz, posiadającymi akcje Spółki są: Koronea, 

Koronea Investment oraz Spółka. Informacje o posiadanych akcjach przez ww. podmioty podane są 

w pkt. 3. powyżej. 

5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy. 

Nie dotyczy. 

6. Informacje, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7 Ustawy. 

Nie dotyczy.  

7. Informacje, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 8 Ustawy. 

Nie dotyczy. 

 

Z poważaniem 

 

 

……………………………….     ……………………………… 

/Krzysztof Jamróz – V-ce Prezesa Zarządu/   /Tomasz Gajos – Członek Zarządu/ 
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