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Art. 70 pkt 1 Ustawy o oferc ie - nabyc ie lub zbyc ie znac znego pakietu akcji
Treść raportu:

Zarząd Spółki Krezus S.A. z siedzibą w Toruniu („Emitent”) informuje, że w dniu 4 grudnia 2017 roku otrzymał od
Spółki UNIBAX Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu („Akcjonariusz”) zawiadomienie zgodnie z art. 69 ust. 1 Ustawy o
ofercie publicznej o zbyciu w dniu 28 listopada 2017 roku akcji Emitenta w ilości 540.000 sztuk.
Powyższa transakcja spowodowała zmianę udziału Akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów poniżej 5% na walnym
zgromadzeniu Emitenta.
W dniu 27 listopada 2017 roku tj. przed dniem transakcji Akcjonariusz posiadał 2.750.022 sztuk akcji Emitenta, co
stanowiło 5,027% udziału w kapitale zakładowym, a posiadane akcje dawały 2.750.022 głosów na walnym
zgromadzeniu, co stanowiło 5,027% ogólnej liczby głosów.
Na dzień 1 grudnia 2017 roku Akcjonariusz posiadał 2.210.022 sztuk akcji Emitenta, co stanowiło 4,040% udziału
w kapitale zakładowym, a posiadane akcje uprawniały Akcjonariusza do 2.210.022 głosów na walnym
zgromadzeniu, co stanowi 4,040% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.
Jednocześnie Akcjonariusz informuje, że nie ma osób, o których mowa w art. 87 ust. l pkt 3 lit. c Ustawy, jak
również nie występują podmioty zależne, które posiadałyby akcje Emitenta, jak również nie istnieją instrumenty
finansowe dotyczące akcji Emitenta, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7-9 Ustawy o ofercie.
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