
 ESPI nr 2/2023

Data sporządzenia: 2023-01-12

Temat: Informacja w zakresie zawartych umów typu lock-up

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść:
W nawiązaniu do informacji zawartych w Dokumencie Informacyjnym z dnia 5 marca 2021 r., 

sporządzonym na potrzeby wprowadzenia akcji serii A,B,C,D i E Spółki do ASO na rynku NewConnect 

(dalej: DI), a także raportów bieżących ESPI nr 21/2021 z dnia 13 grudnia 2021 r. oraz nr 14/2022 z 

dnia 7 października 2022 r., Zarząd Spółki Image Power S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka, 

Emitent) podaje, iż w dniu 12 stycznia 2023 r. powziął informację o podpisaniu Umowy typu lock-up 

(dalej: Umowa LU) przez nabywcę akcji, który w dniu 13 grudnia 2022 r. nabył od Pana Pawła 

Graniaka, Członka Rady Nadzorczej Spółki, 5.000 (słownie: pięć tysięcy) akcji Spółki. W związku z tym, 

iż przedmiotowe akcje podlegały Umowie LU, niniejsze ograniczenie zbywalności przeszło na ww. 

nabywcę akcji.

Zawarte Umowy LU dopuszczają̨ możliwość́ zbycia całości lub części objętych niniejszym 

zobowiązaniem akcji, jeżeli inwestor nabywający akcje zobowiąże się do przestrzegania warunków 

analogicznych do złożonego wcześniej zobowiązania. Z uwagi na to Pan Paweł Graniak nie poniósł 

konsekwencji sprzedaży akcji w okresie obowiązywania umowy lock-up. 

W związku z powyższym 1.371.017 (słownie: jeden milion trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy 

siedemnaście) akcji Emitenta, stanowiących 88,27% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 

uprawniających do 1.371.017 (słownie: jeden milion trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy 

siedemnaście) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 88,27% udziału w ogólnej liczbie 

głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, podlega w dalszym ciągu (do 7 kwietnia 2023 r.) 

czasowemu ograniczeniu zbywalności na podstawie umów typu lock-up.

Zarząd Spółki zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny 

wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny 

wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.
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