
Poznań, dnia 8 lipca 2021 r. 
 
Wojciech Buczkowski 
ul. Małoszyńska 34a, 60-176 Poznań 
(Zawiadamiający) 
 
WB iTotal sp. z o.o. 
ul. Małoszyńska 34a, 60-176 Poznań 
 

Komputronik S.A. w restrukturyzacji 
ul. Wołczyńska 37 

60-003 Poznań 
 

Komisja Nadzoru Finansowego  
ul. Piękna 20 

00-549 Warszawa 
skr. poczt. 419 

Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie (…)  
o zmianie stanu posiadania w ogólnej liczbie głosów w Komputronik S.A. w restrukturyzacji 
Ja, niżej podpisany Wojciech Buczkowski, działając na podstawie art. 69 ust. 1 w zw. z art. 69 
ust. 2 pkt 1) lit. a) oraz art. 87 ust. 1 pkt 5 w związku art. 87 ust. 3  Ustawy z dnia 29 lipca 2005 
roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: „Ustawa”) w imieniu 
swoim oraz WB iTotal sp. z o.o.  niniejszym zawiadamiam, że w wyniku nabycia przeze mnie w 
dniu 6 lipca 2021 r. łącznie 10.000 szt. akcji spółki Komputronik S.A. w restrukturyzacji  (dalej: 
„Spółka”, „Emitent”), w transakcji na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w 
Warszawie S.A. (dalej: „Transakcja”), zmianie ulegnie mój udział w kapitale zakładowym Spółki 
i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.  

Przed Transakcją: 

 posiadałem bezpośrednio 67.533 akcje Spółki; 
 WB iTotal sp. z o.o. jest podmiotem kontrolowanym przeze mnie; 
 WB iTotal sp. z o.o. posiadał 2.930.574 akcje Spółki; 
 zatem łączny tj. i) bezpośredni, oraz ii) pośredni poprzez kontrolę nad WB iTotal sp. z 

o.o. stan posiadania obejmował 2.998.107 akcji Spółki, co stanowi 30,61% udziału w 
kapitale zakładowym Emitenta i uprawniał do 2.998.107 głosów, co stanowi 30,61% 
ogólnej liczby głosów na WZA. 

Po rozliczeniu Transakcji: 

 posiadać będę bezpośrednio 77.533 akcje Spółki;  
 WB iTotal sp. z o.o., podmiot kontrolowany przeze mnie, posiada 2.930.574 akcje 

Spółki; 
 zatem łączny tj. i) bezpośredni, oraz ii) pośredni, poprzez kontrolę nad WB iTotal sp. z 

o.o., stan posiadania obejmować będzie 3.008.107 akcji Spółki, co stanowi 30,71% 
udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniać będzie do tej samej liczby 
głosów, co stanowi 30,71% ogólnej liczby głosów na WZA. 



Ponadto informuję, że nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy 
oraz nie występują podmioty zależne ode mnie, które posiadałyby akcje Spółki. 

Dodatkowo informuję, że nie posiadam instrumentów finansowych, o których mowa w art. 
69b ust.1 pkt 1 i 2 Ustawy. 

Dodatkowo informuję, że moja żona Monika Buczkowska, z którą obowiązuje mnie ustrój 
rozdzielności majątkowej, także posiada akcje Spółki, jednak ich ilość nie przekracza 0,5% w 
kapitale zakładowym (uprawnia do takiej samego udziału w łącznej ilości głosów na WZA). 

 

 
                                                                                                                           ……………………… 

Wojciech Buczkowski 
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