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Zawiadomienie Akcjonariusza w trybie art 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej
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Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Spółka Krezus S.A. z siedzibą w Toruniu („Emitent”) podaje do wiadomości, iż w dniu 07 kwietnia 2015 roku
otrzymała zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej o nabyciu w dniu 31 marca 2015 roku
w transakcjach giełdowych akcji Emitenta w ilości 42.680 sztuk przez Pana Romana Krzysztofa Karkosika
„(Akcjonariusz”).
Powyższe transakcje spowodowały zmianę udziału pośredniego Akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów powyżej
5% na walnym zgromadzeniu Emitenta.
Dnia 30 marca 2015 roku tj. przed dniem transakcji Akcjonariusz posiadał bezpośrednio 195.359 sztuk akcji
Emitenta, co stanowiło 0,36% udziału w kapitale zakładowym oraz pośrednio 2.535.000 sztuk akcji Emitenta, co
stanowiło 4,63% udziału w kapitale zakładowym. Łącznie posiadane akcje uprawniały do 2.730.359 głosów na
walnym zgromadzeniu Emitenta, co stanowiło 4,99% ogólnej liczby głosów.
Zgodnie z zawiadomieniem na dzień 02 kwietnia 2015 roku Akcjonariusz posiada bezpośrednio 238.239 sztuk
akcji Emitenta, co stanowi 0,435% udziału w kapitale zakładowym, oraz pośrednio 2.535.000 sztuk akcji Emitenta,
co stanowi 4,63% udziału w kapitale zakładowym. Łącznie posiadane akcje uprawniają Akcjonariusza do
2.773.239 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 5,069% ogólnej liczby głosów.
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