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 Warszawa, 14 stycznia 2022 r.  
Od: 
Marek Soból 
 

 

Do:  1) Komisja Nadzoru Finansowego  
Departament Nadzoru Obrotu  

ul. Piękna 20  

00-549 Warszawa 
skrytka pocztowa 419 

znaczne.pakiety@knf.gov.pl 
 

 2) Creepy Jar S.A. 
ul. Człuchowska 9  
01-360 Warszawa 

office@creepyjar.com  
  

 
ZAWIADOMIENIE 

o przekroczeniu progu określonego w art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej 

i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 

obrotu oraz o spółkach publicznych 
 

Ja, niżej podpisany Marek Soból („Zawiadamiający”), działając w imieniu własnym i realizując 
obowiązek określony w art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych („ustawa o ofercie”), składam niniejsze zawiadomienie („Zawiadomienie”) i informuję, 
co następuje. 

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

 

Zawiadomienie dotyczy sprzedaży w dniu 5 października 2021 roku, w ramach transakcji sesyjnych 
zbycia na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych, akcji Spółki pod firmą Creepy Jar 

S.A. z siedzibą w Warszawie (pod adresem: ul. Człuchowska 9, 01-360 Warszawa), wpisanej do 
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000666293 („Spółka”), 
w wyniku czego zmniejszyła się ogólna liczba głosów posiadanych przeze mnie na Walnym 

Zgromadzeniu Spółki poniżej progu 5%. 

 
Opóźnienie w przekazaniu Zawiadomienia wynika z błędnego odczytania wyniku obliczenia progu 

5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zawiadomienie jest składane 
niezwłocznie po wykryciu błędu. 

 
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  
 

a) bezpośrednio  

 
Przed transakcją Zawiadamiający posiadał bezpośrednio 35.179 (słownie: trzydzieści pięć tysięcy 

sto siedemdziesiąt dziewięć) akcji Spółki, reprezentujących 5,178% kapitału zakładowego Spółki, 
dających prawo do 35.179 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 5,178% ogólnej liczby 

głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

  
b) pośrednio 
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Zawiadamiający nie posiadał pośrednio akcji Spółki.  
 

3. Liczba i udział akcji oraz liczba i udział głosów aktualnie posiadanych  
 

a) bezpośrednio  

 
Na dzień zawiadomienia Zawiadamiający posiada bezpośrednio 33.949 (słownie: trzydzieści trzy 

tysiące dziewięćset czterdzieści dziewięć) akcji Spółki, reprezentujących 4,997% kapitału 
zakładowego Spółki, dających prawo do 33.949 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 

4,997% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.  
 

b) pośrednio  

 
Na dzień zawiadomienia Zawiadamiający nie posiadał pośrednio akcji Spółki.  

  
4. Podmioty zależne posiadające akcje Spółki  

 

W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 4 pkt 5) ustawy o ofercie Zawiadamiający 
informuje, że podmioty zależne od Zawiadamiającego nie posiadają akcji Spółki.  

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

 
W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 4 pkt 6) ustawy o ofercie Zawiadamiający 

informuje, że nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3) lit c) ustawy o ofercie. 

 
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, 

rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie 
lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji.  

 
Zawiadamiający nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy 

o ofercie.  

 
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, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie 

ich wygaśnięcia  

 
Zawiadamiający nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 2 ustawy 

o ofercie.  
 

8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowy udział 
w ogólnej liczbie głosów  

 

33.949 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 4,997% ogólnej liczby głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Spółki.  

 
 

 

Marek Soból  
/podpisane kwalifikowanym  
Podpisem elektronicznym/  
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