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Treść raportu:

Zarząd Spółki Krezus S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 7 sierpnia 2014 roku otrzymał od Pani Grażyny
Wandy Karkosik („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 w dniu 25 lipca 2014 roku w transakcji pakietowej akcji spółki Krezus S.A. w ilości
2.450.000 (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy) sztuk. W związku z powyższym nastąpiła zmiana udziału
Akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów o 2% na walnym zgromadzeniu spółki Krezus S.A.
Dnia 24 lipca 2014 roku tj. przed dniem transakcji Akcjonariusz posiadał 16.357.448 (szesnaście milionów trzysta
pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści osiem) sztuk akcji spółki Krezus S.A., co stanowiło 29,90%
udziału w kapitale zakładowym. Akcjonariusz posiadał 16.156.770 (szesnaście milionów sto pięćdziesiąt sześć
tysięcy siedemset siedemdziesiąt) głosów na walnym zgromadzeniu spółki Krezus S.A., co stanowiło 29,535%
ogólnej liczby głosów.
Dnia 29 lipca 2014 roku w transakcjach pakietowych Akcjonariusz zbył 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) sztuk
akcji spółki Krezus S.A. Transakcja ta spowodowała przekroczenie poniżej 25% udziału Akcjonariusza w ogólnej
liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Krezus S.A.
Przed transakcją z dnia 29 lipca 2014 roku tj. dnia 28 lipca 2014 roku Akcjonariusz posiadał 16.360.965
(szesnaście milionów trzysta sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć) sztuk akcji spółki Krezus S.A.,
co stanowiło 29,908% udziału w kapitale zakładowym. Akcjonariusz posiadał 13.730.397 (trzynaście milionów
siedemset trzydzieści tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem) głosów na walnym zgromadzeniu spółki Krezus S.A,
co stanowiło 25,09% ogólnej liczby głosów.
Ponadto dnia 30 lipca 2014 roku Akcjonariusz nabył w transakcjach pakietowych łącznie 2.460.000 (dwa miliony
czterysta sześćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji spółki Krezus S.A. Transakcje kupna spowodowały przekroczenie
powyżej 25% udziału Akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Krezus S.A.
Dnia 29 lipca 2014 roku Akcjonariusz posiadał 16.205.325 (szesnaście milionów dwieście pięć tysięcy trzysta
dwadzieścia pięć) sztuk akcji Krezus S.A., co stanowiło 29,62% udziału w kapitale zakładowym. Akcjonariusz
posiadał 13.571.517 (trzynaście milionów pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemnaście) głosów na
walnym zgromadzeniu spółki Krezus S.A., co stanowiło 24,80% ogólnej liczby głosów.
Na dzień dzisiejszy Akcjonariusz posiada 15.822.570 (piętnaście milionów osiemset dwadzieścia dwa tysiące
pięćset siedemdziesiąt) sztuk akcji spółki Krezus S.A., co stanowi 28,924% udziału w kapitale zakładowym.
Posiadane akcje uprawniają Akcjonariusza do 15.780.313 (piętnaście milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy
trzysta trzynaście) głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 28,847% ogólnej liczby głosów na walnym
zgromadzeniu.
Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2009, nr 185,
poz. 1439).
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