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Temat:  

Zbycie i nabycie znacznego pakietu akcji Spółki MM Conferences S.A.           

 
Podstawa prawna: 

       

 
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji 

 

 

 

Treść raportu:          

 

Zarząd MM Conferences S.A. zgodnie z art. 70 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie 

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 

systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2013.1382 j.t), informuje o otrzymaniu 

od Presspublica Sp. z o.o., oraz w od ComPress S.A., zawiadomienia (w wykonaniu 

obowiązku wynikającego z art. 69 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i 

warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu 

oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2013.1382 j.t)), iż w dniu 16.04.2015 r. doszło do 

nabycia przez Presspublica Sp. z o.o. od ComPress S.A. 75 153 (słownie: siedemdziesiąt 

pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) sztuk akcji o wartości nominalnej 0,50 zł za każdą akcję, 

których emitentem jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-214), ul. Długa 

44/50 znajdujących się w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.  

Presspublica Sp. z o.o. osiągnęła tym samym 7,00 % ogólnej liczby głosów oraz 7,00 % 

udziału w kapitale zakładowym MM Conferences S.A., natomiast ComPress S.A. nie 

posiada obecnie żadnych akcji MM Conferences S.A.. 

Umowa została zawarta na podstawie transakcji dokonanej poza rynkiem alternatywnego 

systemu obrotu. 

Jednocześnie MM Conferences S.A. została powiadomiona: 

1. przez Spółkę GremiCommunication Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-838), przy ul. 

Prostej 51, że spółka zależna od GremiCommunication Sp. z o.o. tj. Presspublica Sp. z o.o. 

nabyła w dniu 16.04.2015 r. 75 153 (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt 

trzy) sztuk akcji o wartości nominalnej 0,50 zł za każdą akcję, których emitentem jest MM 

Conferences S.A., znajdujących się w alternatywnym systemie obrotu na rynku 

NewConnect. W wyniku wyżej wymienionej transakcji zawartej przez spółkę zależną, 

GremiCommuniacation Sp. z o.o. nabyła pośrednio w/w pakiet akcji MM Conferences S.A., 

a przed w/w transakcją nie posiadała bezpośrednio ani pośrednio akcji w/w spółki; 

GremiCommunication Sp. z o.o. nie posiada innych podmiotów zależnych poza Presspublica 

Sp. z o.o., które posiadałyby akcje MM Conferences S.A., nie występują też osoby, o 

których mowa w art. 87 ust.1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie. 

2. przez Spółkę Gremi Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-011), ul. Wrocławska 53, że 

spółka pośrednio zależna od Gremi Sp. z o.o. tj. Presspublica Sp. z o.o. . nabyła w dniu 

16.04.2015 r. 75 153 (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) sztuk akcji o 

wartości nominalnej 0,50 zł za każdą akcję, których emitentem jest MM ConferencesS.A., 

znajdujących się w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. W wyniku wyżej 

wymienionej transakcji zawartej przez spółkę pośrednio zależną, Gremi Sp. z o.o. nabyła 

pośrednio w/w pakiet akcji MM Conferences S.A., a przed w/w transakcją nie posiadała 

 



bezpośrednio ani pośrednio akcji w/w spółki; Gremi Sp. z o.o. nie posiada innych 

podmiotów zależnych poza Gremi Communications Sp. z o.o.oraz Presspublica Sp. z o.o., 

które posiadałyby akcje MM Conferences S.A., nie występują też osoby, o których mowa w 

art. 87 ust.1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie. 

3. przez Pana Grzegorza Hajdorowicza, że spółka pośrednio zależna od niego tj. 

Presspublica Sp. z o.o. nabyła w dniu 16.04.2015 r. 75 153 (słownie: siedemdziesiąt pięć 

tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) sztuk akcji o wartości nominalnej 0,50 zł za każdą akcję, 

których emitentem jest MM Conferences S.A., znajdujących się w alternatywnym systemie 

obrotu na rynku NewConnect. W wyniku wyżej wymienionej transakcji zawartej przez 

spółkę pośrednio od niego zależną, Pan Grzegorz Hajdorowicz pośrednio nabył w/w pakiet 

akcji spółki MM Conferences S.A. a przed w/w transakcją nie posiadała on bezpośrednio ani 

pośrednio akcji w/w spółki; Pan Grzegorz Hajdorowicz nie posiada innych podmiotów 

zależnych poza Gremi Sp. z o.o., GremiCommunication Sp. z o.o. oraz Presspublica Sp. z 

o.o., które posiadałyby akcje MM Conferences S.A., nie występują też osoby, o których 

mowa w art. 87 ust.1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie. 

 

Osoby reprezentujące spółkę 

Piotr Zesiuk –Prezes Zarządu 
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