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Treść raportu:

Zarząd Spółki Krezus S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 7 stycznia 2015 roku otrzymał od Pana
Romana Krzysztofa Karkosika ("Akcjonariusz") zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005
roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu
obrotu oraz o spółkach publicznych o zbyciu na podstawie dwóch umów zawartych w dniu 30 grudnia 2014 roku
przez Akcjonariusza łącznie 660.000 udziałów spółki TALEJA sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, stanowiących
89,686% w kapitale zakładowym tej spółki (przedmiotem każdej z tych umów było zbycie 330.000 udziałów
stanowiących 44,843% w kapitale zakładowym).
W wyniku zbycia udziałów spółki TALEJA sp. z o.o. Akcjonariusz stracił status podmiotu dominującego, co
spowodowało zmianę pośredniego udziału w ogólnej liczbie głosów poniżej 5% na walnym zgromadzeniu
Emitenta.
Dnia 29 grudnia 2014 roku tj. przed dniem podpisania umów Akcjonariusz posiadał pośrednio poprzez podmioty
zależne 27.340.000 sztuk akcji Emitenta, co stanowiło 49,98% udziału w kapitale zakładowym. Posiadane akcje
dawały 27.340.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 49,98% ogólnej liczby głosów.
Na dzień 4 stycznia 2015 roku Akcjonariusz jest posiadaczem pośrednio poprzez spółkę zależną 300.000 sztuk
akcji Emitenta, co stanowi 0,55% udziału w kapitale zakładowym. Posiadane przez Akcjonariusza akcje
uprawniają do 300.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 0,55% ogólnej liczby głosów na walnym
zgromadzeniu.
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