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Informacja o zmniejszeniu ilości akcji posiadanych przez akcjonariusza Spółki do 
poziomu poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów. 
 
Zarząd Spółki ATC Cargo S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje, że w 
dniu 24 maja 2021 roku, zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie 
publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 
obrotu oraz o spółkach publicznych, otrzymał zawiadomienie od akcjonariusza Spółki Pana Piotra 
Nadolskiego (dalej: "Akcjonariusz") o zmniejszeniu ilości akcji posiadanych przez Akcjonariusza do 
poziomu poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów. 
 
W powyższym zawiadomieniu Akcjonariusz oświadczył, że zgodnie z artykułem 69 ustawy o 
ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zawiadamia, że w wyniku zbycia akcji spółki ATC 
Cargo S.A. przekroczył poziom 5 % ogólnej liczby głosów w Spółce (dzień zawarcia transakcji 21 
maja 2021 r., dzień rozliczenia transakcji 24 maja 2021 r.). 
 
Zgodnie z zawiadomieniem, przed zmianą Akcjonariusz posiadał 569 000 akcji stanowiących 8,58 
% udział w kapitale Spółki i stanowiących 5,91 % ogólnej liczby głosów. 
 
Zgodnie z zawiadomieniem, po zmianie udziału Akcjonariusz posiada 64 525 akcji stanowiących 
0,97 % udział w kapitale Spółki i stanowiących 0,67 % ogólnej liczby głosów. 
 
W zawiadomieniu, Akcjonariusz oświadczył również, że: 
- nie istnieją podmioty zależne od Akcjonariusza posiadające akcje Spółki, 
- nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ww. ustawy, 
- nie zawierał uzgodnień, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnień do wykonywania 
prawa głosu. 
 
 
Podstawa prawna: 
art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 
 
 
Osoby reprezentujące Spółkę: 
· Artur Jadeszko - Prezes Zarządu 
· Wiktor Bąk - Wiceprezes Zarządu 


