
Tamowskie G6ry, dnia 3 wr;,esnia 202 1 r. 
Semper Power sp. ,. o.o. 
ul. Zag6rska 81A 
42-680 Tamowskic G6ry 

ZAWl ADOM LEN IE 

Komisja N1u.lzoru F'inansowcgo 
ul. Pic;kna 20 
00-549 Warszawa 

do wiadomosci: 

Sundragon S.A. 
ul. Alcja Jana Pawla fl 23/224 
00-854 Warszawa 

o zwi~kszcniu dotychczas posiadancgo udzialu w ogolncj liczbic glosow w Spolcc Sundragon S.A. 
powyiej progu So/o 

Spolka Semper Power sp. z o.o. z sicdzibq w Tamowskich G6rach (dalcj : Zawiadamiajqca), na 
podstawie art. 69 usL l pkt 1 ustawy o ofcrcic publiczncj i warunkach wprowadzania instrurnent6w 
finansowych do zorganizowancgo systcmu obrotu oraz spolkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. 
(t.j. Dz. U. 2020, poz. 2080, z p6in. zm.) (dalej: ustawa o ofercie) zawiadamia o: 

I. Zwi~kszcniu dotychczas posiadancgo udzialu w og6lnej liczbie glos6w w spoke Sundragon 
S.A. poW)'Zcj progu 5% w wyniku nabycia na podstawie umowy cywilnoprawncj. roztic.w nej 
w dniu 3 1 sicrpnia 2021 r., 358 786 akcj i Sw1dragon S.A. 

2. Przed nabyciem akcj i, Zawiadamiajqca posiadala 346 929 sztulc akcji zwyklych na okaziciela, 
kt6re stanowily 3, 13% udzialu w kapita lc zakladowym oraz uprawnialy do 346 929 glos6w, 
co stanowilo 3.13% udzialu w glosacb na walnym zgromadzcniu. 

3. Po nabyciu akcj i, Zawiadamiajqca posiada 705 715 sztuk akcji zwyklych na okaziciela, kt6re 
stanowiq 6,36% udzialu w kapi tale zakladowym Spolki oraz uprawniajq do 705 71 5 glos6w, 
co stanowi 6,36% udziah.a w glosach na walnym zgromadzcniu. 

4. Nie istn iejq podmioty zaleinc od Zawiadamiajqccj posiadajqcc akcje Sundragon S.A. 

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

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

7. Lqczna suma liczby glos6w obliczona zgodnic z art . 69 ust. 4 pkt 9 - 705 715 glos6w. 
stanowiqcych 6,36% udzialu w og61nej liczbie glos6w w Spolce. 

Og6lna liczba akcji Sp61ki wynosi 11 100 000 oraz liczba glos6w no Walnym Zgromadzcniu 
Akcjonariuszy Spolki wynosi 11 I 00 000. 

Prczes Zarzqdu - Alcksandcr Dominiczak 


