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Gdańsk, dnia 18 lutego 2017 roku 

Danuta Knabe 

 

Witold Knabe 

 

Komisja Nadzoru Finansowego 

PI. Powstańców Warszawy 1 skr. poczt. 419 

00-950 Warszawa 1 

e-mail: knf@knf.gov.pl, dno@knf.gov.pl 

Soho Development Spółka akcyjna 

ul. Mińska 25 

03-808 Warszawa 

e-mail: biuro@sohodevelopment.pl 

 

ZAWIADOMIENIE 

My, niżej podpisani, Danuta Knabe i Witold Knabe, działając na podstawie przepisów rozdziału 4 ustawy z dnia 29 

lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 

systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej jako: „Ustawa"), w szczególności art. 69 ust. 1 pkt 2) Ustawy, 

składamy zawiadomienie dotyczące zmniejszenia przez każde z nas udziału w ogólnej liczbie głosów poniżej progu 

5% w spółce Soho Development Spółka akcyjna o numerze KRS 19468 (dalej jako: „Spółka"), o następującej treści: 

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

W dniu 15 lutego 2017 roku Danuta Knabe i Witold Knabe zawarli umowę o częściowy dział spadku i zniesienie 

współwłasności, której przedmiotem było 5.654.162 akcji Spółki (dalej jako: „Akcje") objętych dotąd 

współwłasnością. W rezultacie zawarcia umowy: 

a) Danuta Knabe nabyła 3/4 tej liczby Akcji, tj. 4.240.621 akcji, które stanowią 3,81% w kapitale zakładowym 

Spółki, i uprawniają do wykonywania 4.240.621 głosów, co stanowi 3,81% ogólnej liczby głosów, 

b) Witold Knabe nabył 1/4 tej liczby Akcji, tj. 1.413.541 akcji, które stanowią 1,27% w kapitale zakładowym 

Spółki, i uprawniają do wykonywania 1.413.541 głosów, co stanowi 1,27% ogólnej liczby głosów. 

W dniu 20 listopada 2015 roku Danuta Knabe i Witold Knabe zawarli na czas nieoznaczony ustne porozumienie, na 

mocy którego postanowili o prowadzeniu wspólnej polityki wobec Spółki polegającej na współdziałaniu przy 

wykonywaniu praw korporacyjnych wynikających ze wszystkich posiadanych Akcji. 

2. Informacja o liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale 

zakładowym Spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów 

Przed opisanym zdarzeniem - zawarciem umowy o częściowy dział spadku i zniesienie współwłasności - Danuta 

Knabe i Witold Knabe byli współwłaścicielami (współwłasność w częściach ułamkowych) 5.654.162 Akcji. W 

każdej Akcji posiadali udziały odpowiednio 3/4 i 1/4. Akcje te stanowiły 5,08% w kapitale zakładowym Spółki i 

uprawniały do wykonywania 5.654.162 głosów, co stanowiło 5,08% ogólnej liczby głosów. 

Ponadto, Witold Knabe posiadał samodzielnie 4.359 Akcji, co stanowiło 0,004% w kapitale zakładowym Spółki. 

Akcje te uprawniały do wykonywania 4.359 głosów, co stanowiło 0,004% ogólnej liczby głosów. 

Danuta Knabe i Witold Knabe posiadali łącznie 5.658.521 Akcji, co stanowiło 5,08% w kapitale zakładowym 

Spółki. Akcje te uprawniały do wykonywania 5.658.521 głosów, co stanowiło 5,08% ogólnej liczby głosów. 

3. Informacja o liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym 

Spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów 

Danuta Knabe jest aktualnie posiadaczem 4.240.621 Akcji, które stanowią 3,81% w kapitale zakładowym Spółki, i 

uprawniają do wykonywania 4.240.621 głosów, co stanowi 3,81% ogólnej liczby głosów. 

Witold Knabe jest aktualnie posiadaczem 1.417.900 Akcji, które stanowią 1,27% w kapitale zakładowym Spółki, i 

uprawniają do wykonywania 1.417.900 głosów, co stanowi 1,27% ogólnej liczby głosów. 
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Danuta Knabe i Witold Knabe posiadają łącznie 5.658.521 Akcji, co stanowi 5,08% w kapitale zakładowym Spółki. 

Akcje te uprawniają do wykonywania 5.658.521 głosów, co stanowi 5,08% ogólnej liczby głosów. 

4. Informacja o podmiotach zależnych od zawiadamiających, posiadających akcje Spółki 

Nie istnieją podmioty zależne od Danuty Knabe i Witolda Knabe, które posiadają akcje Spółki. 

5. Informacja o osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) Ustawy 

Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) Ustawy. 

6. Informacja o liczbie głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy, do 

których nabycia zawiadamiający są uprawnieni lub zobowiązani jako posiadacze instrumentów 

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

których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2) Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie 

pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub 

terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji 

Nie dotyczy. 

7. Informacja o liczbie głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy, do 

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

69b ust. 1 pkt 2) Ustawy, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia 

tych instrumentów finansowych 

Nie dotyczy. 

8. Informacja o łącznej sumie liczby głosów wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 2), 7) i 8) Ustawy 

i jej procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów 

Łączna suma liczby głosów i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów, z uwagi na brak instrumentów 

finansowych, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7) i 8) Ustawy, wskazane zostały powyżej w pkt 2. 

 


