
 

Seed Capital Fund Satus Sp. z o.o       30-394 Kraków, ul. Podole 60 TEL.: +48 535 035 713, EMAIL: biuro@satus.pl                             

Kraków, 20.12.2021r. 

Binary Helix SA 

ul. Zygmunta Krasińskiego nr 29 lok 9 

40-019 Katowice 

 

Komisja Nadzoru Finansowego 

Ul. Piękna 20 

00-549 Warszawa 

 

Działając w imieniu SEED CAPITAL FUND SATUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w 

Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS nr 0000680463, a która 

to spółka jako likwidator reprezentuje spółkę SEED CAPITAL FUND SATUS Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością – Alternatywna Spółka Inwestycyjna – spółka komandytowa w likwidacji z siedzibą 

w Krakowie wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w 

Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000567278 (dalej 

„Zgłaszający”),  

jako obowiązany, na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i 

warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 

spółkach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1639), („ustawa o ofercie”) ,zawiadamiam o zmianie 

dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczby głosów spółki BINARY HELIX S.A. z siedzibą w 

Katowicach, przy ul. Zygmunta Krasińskiego nr 29 lok. 9, 40-019 Katowice, wpisanej do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000393537 zwana dalej „Spółką”, 

poprzez procentowe zmniejszenie liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i zejściu poniżej 

progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce w wyniku zbycia pakietu akcji stanowiących powyżej 5% 

ogólnej liczby głosów w Spółce. 

1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie. 

W dniu 17 grudnia 2021 r. Zgłaszający w wyniku prowadzonego procesu likwidacji przeniósł poza 

rynkiem własność łącznie 500.000 akcji Spółki. 

W wyniku powyższego zdarzenia, zmniejszył się udział Zgłaszającego w ogólnej liczbie głosów na 

Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

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

oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów. 
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Przed zmianą Zgłaszający posiadał łącznie 500.000 akcji Spółki, stanowiących 9,66 % jej kapitału 

zakładowego i uprawnionych do wykonania 500.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co 

stanowiło 9,66% ogólnej liczbie głosów w Spółce. 

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 Zgłaszający nie posiada żadnych akcji Spółki (0 akcji, 0,00% udziału w kapitale zakładowym 

Spółki). 

4. Pomioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje Spółki. 

Nie dotyczy. 

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

Nie dotyczy. 

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

nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz Instrumentów finansowych, o których 

mowa w art. 69b ust. pkt Ustawy o ofercie, oraz Instrumentów finansowych, o których mowa w art. 

69b ust. pkt 2 Ustawy o ofercie, które nie 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 Ustawy o ofercie, do których w 

sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 

1 pkt 2 Ustawy o ofercie, 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 

Łączna suma wynosi 0 głosów, co stanowi łącznie 0,00% ogólnej liczby głosów w Spółce. 

 

Z poważaniem, 

 

………………………………………………… 
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