
Od:  

1) MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, Plac Europejski 1, 00–844 

Warszawa, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie 

Wydział VII Cywilny Rodzinny i Rejestrowy pod numerem RFi: 347 („Akcjonariusz 1”) reprezentowany przez 

MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, Plac Europejski 1, 00-

844 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 

Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000263112, NIP: 

8971719637, REGON 020345918, z kapitałem zakładowym w wysokości 21.125.000,00 PLN, opłaconym w 

całości, 

2) AAW III spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Plac Europejski 1, 00-844 

Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000605990, NIP 1132904621, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 

Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z kapitałem zakładowym w wysokości 

39.804.950,00 PLN („Akcjonariusz 2”) oraz 

3) AAW X spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Plac Europejski 1, 00-844 

Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000678248, NIP 1132942343, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 

Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z kapitałem zakładowym w wysokości 

25.000,00 PLN („Akcjonariusz 3”), 

zwani dalej łącznie „Akcjonariuszem”. 

Do: ATM spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grochowskiej 21A, 04-186 Warszawa, wpisanej do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000034947, NIP 1130059989 (dalej: 

„Spółka”). 

 

1) Akcjonariusz 1, jako akcjonariusz Spółki posiadający 606.438 akcji wyemitowanych przez Spółkę, które 1,67% 

ogółu istniejących akcji wyemitowanych przez Spółkę (na dowód powyższego, zostaje załączone świadectwo 

depozytowe), 

2) Akcjonariusz 2, jako akcjonariusz Spółki posiadający 30.936.906 akcji wyemitowanych przez Spółkę, które 

85,12% ogółu istniejących akcji wyemitowanych przez Spółkę (na dowód powyższego, zostaje załączone 

świadectwo depozytowe) oraz 

3) Akcjonariusz 3, jako akcjonariusz Spółki posiadający 4.800.000 akcji wyemitowanych przez Spółkę, które 

13,21% ogółu istniejących akcji wyemitowanych przez Spółkę (na dowód powyższego, zostaje załączone 

świadectwo depozytowe) 

- działając na podstawie art. 400 §1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 91 ust. 4, 5 i 10 Ustawy o ofercie publicznej 

i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 

niniejszym żądają zwołania walnego zgromadzenia Spółki i umieszczenia w jego porządku obrad następującej sprawy: 

„Powzięcie uchwały w sprawie przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji) oraz 

wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym”. 

Proponowany tekst uchwały w ww. sprawie stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego żądania. 

Warszawa, dnia 13.07.2020 r. 

Załączniki: 

1) Projekt uchwały w przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji) oraz 

wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym, 

2) Świadectwa depozytowe  

 

 



Za Akcjonariusza 1:  

 

……………………………………………… 

Imię i nazwisko: _____________________ 

  

……………………………………………… 

Imię i nazwisko: _____________________ 

  

 

Za Akcjonariusza 2: 

 

……………………………………………… 

Imię i nazwisko: _____________________ 

 

……………………………………………… 

Imię i nazwisko: _____________________ 

 

  

Za Akcjonariusza 3:  

 

……………………………………………… 

Imię i nazwisko: _____________________ 

 

……………………………………………… 

Imię i nazwisko: _____________________ 

 

  

 

  



Załącznik nr 1 

 

Uchwała nr …… 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

ATM spółka akcyjna 

z dnia ……………………… 2020 roku 

w sprawie przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji) 

oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym 

 

§ 1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie ATM Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) - 

działając na podstawie art. 91 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 

623; z późn. zm.; „Ustawa o ofercie”), w związku z żądaniem wszystkich akcjonariuszy Spółki – tj. MCI.PrivateVentures 

Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, AAW III spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Warszawie oraz AAW X spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie – zgłoszonym w dniu 

……………………… 2020 r. w trybie art. 400 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j.: 

Dz.U. z 2019 r., poz. 505; z późn. zm.) w zw. z art. 91 ust. 4, 5 i 10 Ustawy o ofercie postanawia o przywróceniu formy 

dokumentu (zniesieniu dematerializacji) wszystkim zdematerializowanym akcjom Spółki, tj. 36.343.344 (słownie: 

trzydziestu sześciu milionom trzysta czterdziestu trzem tysiącom trzysta czterdziestu czterem) akcjom zwykłym na 

okaziciela Spółki, o wartości nominalnej 0,95 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć groszy) każda i łącznej wartości 

nominalnej 34.526.176,80 zł (słownie: trzydzieści cztery miliony pięćset dwadzieścia sześć tysięcy sto siedemdziesiąt 

sześć złotych i osiemdziesiąt groszy), zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod 

kodem ISIN: PLATMSA00013. 

 

§ 2 

Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:  

1) złożenia, w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie, wniosku o przywrócenie akcjom wymienionym w § 1 niniejszej 

Uchwały formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) oraz 

2) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przywrócenia akcjom wymienionym w § 

1 niniejszej Uchwały formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji) i wykluczenia akcji Spółki z obrotu na 

rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia, przy czym zniesienie dematerializacji akcji w zakresie wskazanym w 

treści niniejszej uchwały nastąpi w terminie wskazanym w zezwoleniu Komisji Nadzoru Finansowego na przywrócenie 

wskazanym akcjom Spółki formy dokumentu, a ich wykluczenie z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez 

Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) nastąpi w terminie wskazanym przez Zarząd GPW. 
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