
Solar lnno,•nllon S.A. 
ul. Ligockn 103/bud. 8 
40-568 Kntowice 

ZAWIADOMIENIE 

Katowice, dnia 26 sierpnia 2021 r. 

Komlsja Nadzoru Flnansowego 
ul. Pi~k.na 20 
00-549 Warszawa 

do wiadomosci: 

Sundragon S.A. 
ul. Aleja Jana Pawla II 23/224 
00-854 Warszawa 

o zwi~kszeniu dotychczas poslndnnego udzinlu w og6incj liczbic glos6w w Sp6ice Sundragon S.A. 
powyiej progu 5% 

Sp61ka Solar Innovation S.A. z siedzibq w Katowicach (dalej: Zawiadamiajqca), na podstawie art. 69a 
ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 69 ust. 1 pkt I ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrument6w finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz sp61kach publicznych z dnia 29 
lipca 2005 r. (t.j. Dz. U. 2020, poz. 2080, z p6in. zm.) (dalej: ustawa o ofercie) zawiadarnia o: 

1. Zwi~kszeniu dotychczas posiadanego udzialu w og6lncj liczbie glos6w w Sp61ce Sundragon 
S.A. powyzej progu 5% w wyniku nabycia na podstawie um6w cywilnoprawnych w dniu 23 
sierpnia 2021 r. 705 715 akcji Sp61ki (w spos6b bezposredni i posredni). 

2. Przed nabyciem Zawiadarniajqca nie posiada!a akcji Sundragon S.A. 

3. Po nabyciu Zawiadamiajqca posiada lqcznie 705 715 sztuk akcji zwyklych na okaziciela, kt6re 
stanowiq 6,36% udzialu w kapitale zak.ladowym Sp61ki oraz uprawniajq do 705 715 glos6w, co 
stanowi 6,36% udzialu w glosach na walnym zgromadzeniu, przy czym 358 786 sztuk akcji 
(stanowiqcych 3,23% udzialu w kapitale zakladowym oraz taki sam udzial w glosach na walnym 
zgromadzeniu) Zawiadarniajqca posiada bezposrednio, a 346 929 sztuk akcji (stanowiqcych 
3, 13% udzialu w kapitale zak.ladowym oraz tak.i sam udzial w glosach na walnym 
zgromadzeniu) Zawiadamiajqca posiada posrednio. 

4. Sp6lka Semper Power sp. z o.o. z siedzibq w Krupskim M!ynie, b~dqca sp61kq bezposrednio 
zaleznq od Zawiadarniajqcej posiada 346 929 sztuk akcji zwyk.lych na okaziciela (stanowiqcych 
3, 13% udzialu w kapitale zakladowym oraz taki sam udzial w glosach na wa!nym 
zgromadzeniu). Poza tym podmiotem nie istniejq podmioty zaiezne od Zawiadamiajqcej 
posiadajqce akcje Sundragon S.A. 

5. Nie wyst~pujq osoby, o kt6rych mowa wart. 87 ust. I pkt 3 lit. C ustawy o ofercie. 

6. Okolicznosci, o kt6rych mowa wart. 69b ust. 2 i 3 w zw. z art. 69 ust. 4 pkt 7-8 ustawy o ofercie 
- nie dotyczy. 



7. LJ!CWll suma liczby glosow obliczona zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 9 oraz 69a ustawy o ofercie -
705 715 glosow, stanowi~cych 6,36% udzialu w ogolnej liczbie glosow w Spoke. 

Ogolna liczba akcji Spolki wynosi 11 100 000 oraz liczba glosow na Walnym Zgromadzeniu 
A.kcjonariuszy Spolki wynosi 11 I 00 000. 

Prezes Zarz.idu - Aleksander Dominiczak 


