
Colian Developer sp. z o.o. sp.k.                                                Kalisz, dnia 04.01.2023 roku 

Ul. Majkowska 32 

62-800 Kalisz  

działająca w Porozumieniu z Janem Kolańskim  

 

Komisja Nadzoru Finansowego 

ul. Piękna 20,  

00-549 Warszawa 

znaczne.pakiety@knf.gov.pl 

VRG S.A. 

ul. Pilotów 10,  

31-462 Kraków 

relacjeinwestorskie@vrg.pl 

W imieniu Colian Developer sp. z o.o. sp. k. (dalej Zawiadamiający), wypełniając obowiązek 

przewidziany w art. 69 ust.1 w zw. z 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 (dalej ustawa o ofercie) zawiadamiam o zwiększeniu udziału w 

ogólnej liczbie głosów w VRG S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej Spółka) przez Porozumienie, w którym 

działa Zawiadamiający. 

Tym samym informuję, że:  

1. Porozumienie, w którym działa Zawiadamiający zwiększyło dotychczas posiadany udziału w 

ogólnej liczbie głosów w Spółce powyżej progu 5% w wyniku nabycia 30.550 sztuk akcji w toku 

sesji giełdowej w dniu 30.12.2022 r.  

2. Przed nabyciem Porozumienie, w którym działa Zawiadamiający posiadało 11.722.373 akcji 

Spółki. 

3. Po nabyciu Porozumienie posiada łącznie 11.752.923 sztuk akcji, które stanowią 5,01% udziału 

w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniają do 11 752 923 głosów, co stanowi 5,01% udziału 

w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki. 

4. Colian Developer, która posiada 3.295.550 sztuk, akcji działa w Porozumieniu z Janem 

Kolańskim, który posiada  8.457.373 sztuk akcji. Tym samy występuje podmiot, o którym mowa 

w art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6  ustawy o ofercie. 

5. Okoliczności, o których mowa w art. 69b ust. 2 i 3 w zw. z art. 69 ust. 4 pkt 7-8 ustawy o ofercie 

- nic dotyczy. 

6. Łączna suma liczby głosów obliczona zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 9 ustawy o ofercie – 11.752.923 

głosów, stanowiących 5,01% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce. 

  

…………………………………………………. 

(podpis Zawiadamiającego)  
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