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ZAWIADOMIENIE AKCJONARIUSZA 
 
 
 
Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 i art. 69a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym zawiadamiam o 

zmianie dotychczas posiadanego pośredniego udziału poprzez jego zwiększenie 

powyżej 15% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Surfland Systemy 

Komputerowe SA z siedzibą we Wrocławiu (dalej: "Spółka"). 

 
1. Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy 

zawiadomienie: 

 
Zmiana dotychczas posiadanego udziału spowodowana została powstaniem 
stosunku dominacji nad spółką Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA z siedzibą w 
Bielsku-Białej, w dniu 19 stycznia 2021 r., przez podmiot ode mnie zależny – Kuźnica 
Centrum sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.   
 

2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w 

kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy 

udział w ogólnej liczbie głosów: 

 
Przed zmianą udziału posiadałem bezpośrednio 632.691 akcji stanowiących 12,84% 
kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 632.691 głosów, co 
stanowiło 12,84% ogólnej liczby głosów.  

 
3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale 

zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w 

ogólnej liczbie głosów: 

 
Po zmianie udziału posiadałem bezpośrednio 632.691 akcji stanowiących 12,84% 
kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 632.691 głosów, co 
stanowiło 12,84% ogólnej liczby głosów.  
 



Z kolei pośrednio, wraz z podmiotem zależnym od Kuźnica Centrum sp. z o.o. z 
siedzibą w Krakowie – Beskidzkim Biurem Inwestycyjnym SA z siedzibą w Bielsku-
Białej, posiadałem 792.691 akcji Spółki stanowiących 16,09% kapitału zakładowego 
Spółki i uprawniających do wykonywania 792.691 głosów, co stanowiło 16,09% 
ogólnej liczby głosów. 
 

 
4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające 

akcje spółki: 

 

Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA z siedzibą w Bielsku-Białej - 160.000 akcji Spółki 
stanowiących 3,25% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 
160.000 głosów, co stanowiło 3,25% ogólnej liczby głosów. Pozostałe podmioty 
zależne nie posiadają akcji Spółki. 
 

5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej: 

 
Nie dotyczy – umowy nie zostały zawarte. 
 

6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do 

których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów 

finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów 

finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane 

wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów 

finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub 

może nastąpić nabycie akcji: 

 
Nie dotyczy. 
 

7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do 

których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty 

finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaj lub nazwa tych 

instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów 

finansowych: 

 
Nie dotyczy. 
 

8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej 

procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 

 
Bezpośrednio - 632.691 głosów, co stanowiło 12,84% ogólnej liczby głosów. 
 
Pośrednio - 792.691 głosów, co stanowi 16,09% ogólnej liczby głosów. 

 
 

 
 


