
od:

Warsaw Equity Management S.A.

Ul' Marszał kowska 1261134

00-008 Warszawa

Warszawa, dnia 15.02.2023 r

Do:

Komisja Nadzoľ u Finansowego

ul. Piękna 20

00-549 Warszawa

skr. pocz. 419

Do:

Sygnls S.A.

al. Grunwaldzka 472

80-309 Gdańskł ooo'n'onu

ZAWIADOMIENIE

W TRYBIE ART. 69 USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ

Dział Ąąc na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) w zw. zart' 69a ust. 1 pkt 3) iań. 87 ust. 5 pkt

1) oraz art. 69 ust. 4 Ustawy z dnia 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 Management S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszał kowskiej

126t134, 00-008 Warszawa, (NlP: 5262076662, REGON: 012414784, KRS: 449480)

(,,WEM'')zawiadamia,Żew dniu 13lutego 2023r. powzięł awiadomoś ćotym, ż ewzwiązku

z objęciem przez spďkę zależ ną od WEM, tj' Warsaw Equity Alternatywną Społ kę

lnwestycyjną Spół kę zograniczoną odpowiedzialnoś cią z siedzibą w Warszawie (,,WE As!"),

w którejto WEM ma 100% udział ów igł osÓw na Zgromadzeniu Wspólników,2.322.501 akcji

zwykł ych na okaziciela serii D, wyemitowanych przez Sygnis Spďka Akcyjna z siedzibą w

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

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr393095, NlP:9571029651, REGON:

220906517 (,,Spďka") olaz dokonaniem w dniu 10 lutego 2023 r. przez Sąd Rejonowy

Gdańsk - Poł noc w Gdańsku, Vll Wydział  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

wpisu podwyż szenia kapitał u zakł adowego SpÓł ki z kwoty 4'548.586,00 zł  do kwoty



5'048'586,00 zł , W drodze emisji 2.5oo.ooo akcji zwykł ych na okazicĺ ela serii D
(,,Zdarzenie"), doszł o do zmiany stanu posĺ adania WE Asl (bezpoś rednio) oraz WEM
(poś rednio).

W wyniku Zdarzenia, podmiot zależ ny od WEM, tj' WE ASt weszł a w posiadan ie 2.322.501
akcji Spďki, stanowiących g,20o/o kapitał u zakł adowego Spďki oraz uprawniających do
2'322'501gł osów, stanowiących 9,20 % ogólnej liczby gł osów w Społ ce. ZwaŻywszy, Żew
dacie ZdarzeniawE Asl był a podmiotemzaleŻnym od WEM, po stronie WEM jako podmiotu
dominującego wobec WE Asl do liczby gł osów posĺ adanych pzezWEM wlicza się gł osy
posiadane pŻez WE Asl.

Przed zmianą (Zdazeniem) WEM nie posiadał a ż adnych akcji Spół ki.

W wyniku zmiany (Zdarzenia) aktualnie WEM nie posiada bezpoś rednio akcji Społ ki, zaś
podmĺ ot zaleŻny od WEM - WE ASl posiad a 2.322.501 akcji Społ ki, stanowiący ch g,20o/o

akcji w kapitale zakł adowym Spďki, uprawniających do 2.322.501 gł osów na Walnym
Zgromadzeniu Społ ki, stanowiących g,20 % ogólnej liczby gł osów w Spďce.

Jedynym podmiotem zależ nym od WEM posiadającymi akcje Społ kijest WE ASl.

Ani WEM ani WE ASl nie jest stroną umowy, o której mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit' c)
Ustawy.

W zakresie informacji wymaganych zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 7) Ustawy - nie dotyczy.

W zakresie informacji wymaganych zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt B) Ustawy - nie dotyczy.

W zakresie informacji Wymaganych zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 9) Ustawy - ł ączna suma
liczby gł osów w Społ ce Drzvsł uouiä cvch poś rednio WEM przez iei spół ki zależ ne (tj. WE
ASl) wynosi 2.322.501, stanowĺ ących g,20 % ogólnej liczby gł osów w Spďce.

W imieniu Warsaw Equiý Management S.A.

Krzysztof Dziewicki- Prezes Zanądu
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