
Warszawa, 24 marca 2021 r. 

 

Od: Jacek Lichota 

 

Do: Telestrada S.A. 

Al. Krakowska 22A,  

02-248 Warszawa 

Zawiadomienie 

 

Działając na podstawie art. 19 rozporządzenia MAR, art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i 
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 
spółkach publicznych oraz na podstawie Art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie 
instrumentami finansowymi 
 
zawiadamiam o nabyciu przez podmiot zależny – firmę Cathetel Ltd – 1470 akcji w Spółce 
Telestrada S.A. w wyniku transakcji na rynku NewConnect w dniach 18, 22, 23, 24 marca 2021 r. 
  

1. Wskazanie więzi prawnej łączącej osobę zobowiązaną z emitentem: Prezes Zarządu 
2. Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja: akcje na 

okaziciela Telestrada S.A. – 1470  sztuk 
3. Data i miejsce sporządzenia informacji: Warszawa 24 marca 2021 r. 
4. Opis transakcji: nabycie akcji w wyniku transakcji kupna na rynku NewConnect.  
5. Stan posiadania bezpośredniego akcji emitenta przed transakcją: na dzień 16 marca 2021 r. 

Pan Jacek Lichota posiadał bezpośrednio 12.501 akcji emitenta co stanowi 0,4% w kapitale 
oraz 0,32% w ogólnej liczbie głosów w spółce Teletsrada S.A. 

6. Stan posiadania bezpośredniego akcji emitenta po transakcji: Na dzień 24 marca 2021 r. 
Pan Jacek Lichota posiadał bezpośrednio 12.501 akcji emitenta co stanowi 0,4% w kapitale 
oraz 0,32% w ogólnej liczbie głosów w spółce Teletsrada S.A. 

7. Stan posiadania łącznie z podmiotami zależnymi od Pana Jacka Lichoty przed transakcją: na 
dzień 16 marca 2021 r.  Pan Jacek Lichota wraz z podmiotami zależnymi posiadał 1.320.351 
akcji emitenta co stanowi 42,35% w kapitale oraz 52,92% w ogólnej liczbie głosów w 
spółce Telestrada S.A. 

8. Stan posiadania łącznie z podmiotami zależnymi od Pana Jacka Lichoty po transakcji: na 
dzień 24 marca 2021 r. Pan Jacek Lichota wraz z podmiotami zależnymi posiadał 1.321.821 
akcji emitenta co stanowi 42,40% w kapitale oraz 52,96% w ogólnej liczbie głosów w 
spółce Telestrada S.A. 

9. Informuję, że w przeciągu najbliższych 12 miesięcy nie wykluczam zarówno zwiększenia jak 
i zmniejszenia posiadanego pakietu akcji. 

 
 
Z poważaniem  
Jacek Lichota 
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