
od:

Warsaw Equity

Alternatywna Spół ka lnwestycyjna Sp. z o.o.

Ul' Marszał kowska 1261134

00-008 Warszawa

Warszawa, dnia 15.02.2023 r.

Do:

Komisja Nadzoru Finansowego

ul. Piękna 20

00-549 Warszawa

skr. pocz.419

Do:

Sygnis S.A.

al. Grunwaldzka 472

80-309 Gdańsk
^ '":#ľ Łřď:í l'ffii:;:::l'
RÉ GON 

22090o: ' '

ZAWIADOMIENIE

W TRYBTE ART. 69 USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ

Dział ając na podstawie art.69 ust. 1 pkt 1) orazaĺ L' 69 ust.4 ustawy zdnia 29 lipca 2005 r.

o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do

zorganizowanego systemu obrotu oraz o społ kach publicznych (t.j' Dz.U ' z 2022 r., poz.

2554, ze zm.) (,,Ustawa"),

Warsaw Equity Alternatywna Spół ka lnwestycyjna Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

przy ul. Marszał kowskiej 126t134, 00_008 Warszawa, (NlP: 7011051269, REGON:

389945035, KRS: 921325) (,,WE Asl'') zawiadamia, Że w związku z objęciem 2.322.501

akcji zwykł ych na okaziciela serii D, wyemitowanych przez Sygnis Społ ka Akcyjna z siedzibą

W Gdańsku (adres: al. Grunwaldzka 472, 80_309 Gdańsk), wpisanej do rejestru

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 393095, N|P: 9571029651, REGON:

220906517 (,,Spół ka") oraz powzięciem w dniu 13 lutego 2023 r' wiadomoś ci o dokonaniu

w dniu 10 lutego 2023 r' plzez Sąd Rejonowy Gdańsk - Poł noc w Gdańsku, Vll Wydział

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu podwyż szenia kapitał u zakł adowego

Społ ki z kwoty 4.548.586,00 zł  do kwoty 5.048'586,0o zł , w drodze emisji 2'500.000 akcji

zwykł ych na okaziciela serii D (,,Zdarzenie'') zmienił  się stan posiadania akcji w Spďce pzez

WE ASI.
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Przed zmianą (Zdarzeniem) WE ASl nie posiadał a ż adnych akcji Spół ki.

W wyniku Zdarzenia, aktualnĺ e, WE ASl posiada 2.322.501 akcji Społ ki, stanowiących
9,20o/o akcjiw kapitale zakł adowym Społ ki, uprawniających do 2.322.501gł osów na Walnym
Zgromadzeniu Społ ki, stanowiących g,20 % ogólnej liczby gł osów w Społ ce'

Żaden podmiot zaleŻny od WE ASl nie posiada akcii Spół ki.
WE Asl nie jest stroną umowy, o któĘ  mowa w art' 87 ust' 1 pkt 3) lit. c) Ustawy'
W zakresie ĺ nformacji Wymaganych zgodnie z art' 69 ust. 4 pkt 7) Ustawy - nie dotyczy.
W zakresie informacji wymaganych zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt S) Ustawy - nie dotyczy.
W zakresie informacjiWymaganych zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 9) Ustawy -ł ącznasuma liczby
gł osów w Spół ce pzysł ugujących WE ASl wynosi2.322.501, co stanowig,20o/o ogólnej liczby
gł osów w Społ ce.

W imieniu Warsaw Equity Alternatywna Społ ka lnwestycyjna sp. z o.o

Dziewicki Prezes Zaządu
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