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Tre

ce i okresowe

raportu:

Zarz d Spó ki Krezus S.A. z siedzib w Toruniu („Spó ka”) informuje, i w raporcie bie cym nr 20/2013 z dnia 3
lipca 2013 roku w sprawie publikacji wykazu akcjonariuszy posiadaj cych co najmniej 5% liczby g osów na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odby o si w dniu 28 czerwca 2013 roku b dnie zosta
podany procentowy udzia akcjonariuszy na tym walnym zgromadzeniu.
W zwi zku z powy szym Spó ka przekazuje prawid ow tre

raportu bie cego nr 20/2013:

„Zarz d Spó ki Krezus S.A. z siedzib w Toruniu („Spó ka”), przekazuje do publicznej wiadomo ci list
Akcjonariuszy posiadaj cych co najmniej 5% liczby g osów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Spó ki, które odby o si w dniu 28 czerwca 2013 roku:
1.TALEJA sp. z o.o. – wykonywa a prawo g osu z 27.000.000 akcji, stanowi cych 91,16% g osów na tym walnym
zgromadzeniu oraz stanowi cych 49,36% w ogólnej liczbie g osów;
2.UNIPARTNER sp. z o.o. – wykonywa a prawo g osu z 1.620.017 akcji, stanowi cych 5,47% g osów na tym
walnym zgromadzeniu oraz stanowi cych 2,96% w ogólnej liczbie g osów.
Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spó kach publicznych (Dz. U. 2009, nr 185,
poz. 1439).”
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