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Zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży udziałów i akcji dotyczącej pośredniego nabycia 

pakietu większościowego akcji w Archicom S.A., przyrzeczonej umowy sprzedaży akcji 

w Archicom Polska S.A. i przyrzeczonej umowy sprzedaży udziałów w Archicom Studio Projekt 

sp. z o.o. oraz wystąpienia przez Archicom S.A. (jako komandytariusza) z Archicom Studio Projekt 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. oraz wejście w życie rezygnacji oraz powołań 

osób pełniących funkcje zarządcze 

Raport bieżący nr 27/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 roku 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 

z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) 

oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 

2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE – informacje poufne oraz § 5 pkt 4 w związku z § 9 

Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących 

i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za 

równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim 

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 9/2021 z dnia 17 lutego 2021 roku oraz nr 16/2021 z dnia 8 

kwietnia 2021 roku, Zarząd spółki Archicom S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 22 kwietnia 2021 roku 

Emitent otrzymał od Pani Doroty Jarodzkiej-Śródki, Pana Kazimierza Śródki, Pana Rafała Jarodzkiego 

oraz Echo Investment S.A. zawiadomienia, z których wynika, że w wykonaniu postanowień 

przedwstępnej umowy sprzedaży wszystkich udziałów w kapitale zakładowym DKR Investment sp. z o.o., 

z siedzibą we Wrocławiu(„Udziały DKR”) oraz wszystkich akcji w kapitale zakładowym DKR Invest S.A., 

z siedzibą we Wrocławiu („Akcje DKR”) z dnia 17 lutego 2021 roku, Pani Dorota Jarodzka-Śródka, Pan 

Kazimierz Śródka, Pan Rafał Jarodzki („Sprzedający”) oraz Echo Investment S.A. („Kupujący”) zawarli 

w dniu 22 kwietnia 2021 roku przyrzeczoną umowę sprzedaży Udziałów DKR oraz Akcji DKR („Umowa”), 

dotyczącą pośredniego nabycia pakietu 16.945.487 akcji w kapitale zakładowym Emitenta, stanowiących 

łącznie około 66,01% kapitału zakładowego i uprawniających łącznie do 21.039.375 głosów na walnym 

zgromadzeniu Emitenta, co stanowi około 65,99% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. 

Zamknięcie Transakcji poprzedziła restrukturyzacja grupy kapitałowej Emitenta, obejmująca 

w szczególności: 

1. sprzedaż na mocy przyrzeczonej umowy sprzedaży z dnia 22 kwietnia 2021 roku na rzecz Pani 

Doroty Jarodzkiej-Śródki oraz Pana Rafała Jarodzkiego wszystkich akcji przysługujących 

Emitentowi w kapitale zakładowym Archicom Polska S.A., na warunkach określonych w raporcie 

bieżącym nr 9/2021 z dnia 17 lutego 2021 roku; oraz 

2. sprzedaż na mocy przyrzeczonej umowy sprzedaży udziałów w Archicom Studio Projekt sp. 

z o.o. i wystąpienia z Archicom Studio Projekt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. 

z dnia 22 kwietnia 2021 roku na rzecz Pani Doroty Jarodzkiej-Śródki oraz Pana Kazimierza 

Śródki wszystkich udziałów przysługujących pośrednio Emitentowi (poprzez Archicom Holding 

sp. z o.o.) w kapitale zakładowym Archicom Studio Projekt sp. z o.o. oraz wystąpienia przez 

Emitenta (jako komandytariusza) z Archicom Studio Projekt spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością sp.k., spółki projektowej świadczącej usługi architektoniczne i projektowe 

na rzecz spółek z grupy Emitenta, na warunkach określonych w raporcie bieżącym nr 9/2021 

z dnia 17 lutego 2021 roku. 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2021 z dnia 15 marca 2021 roku, a także raportów bieżących 

nr 14/2021 roku z dnia 1 kwietnia 2021 roku oraz nr 21/2021 z dnia 14 kwietnia 2021 roku, wraz ze 

zbyciem Udziałów DKR oraz Akcji DKR na rzecz Kupującego, tj. z dniem 22 kwietnia 2021 roku: 

1. rezygnacje Pani Doroty Jarodzkiej-Śródki z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Emitenta oraz 

Pana Krzysztofa Suskiewicza z pełnienia funkcji Członka Zarządu Emitenta oraz powołania Pana 

Waldemara Olbryka na stanowisko Prezesa Zarządu Emitenta, a także Pani Agaty Skowrońskiej-

Domańskiej oraz Pana Rafała Zbocha na stanowiska Członków Zarządu Emitenta stały się 

skuteczne; oraz 
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2. odwołania Pana Jędrzeja Śródki, Pana Kazimierza Śródki, Pana Artura Olendra oraz Pana Rafała 

Jarodzkiego z Rady Nadzorczej Emitenta oraz powołania Pana Nicklasa Lindberga, Pana Macieja 

Drozda, Pani Małgorzaty Turek oraz Pana Rafała Mazurczaka na członków Rady Nadzorczej 

Emitenta stały się skuteczne. 


