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Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o oferc ie - nabyc ie lub zbycie znac znego pakietu akcji

Treść raportu:

Zarząd spółki Próchnik Spółka Akcyjna („Spółka”), działając na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005
r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
oraz o spółkach publicznych, niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 5 listopada 2013 r. zawiadomienia o
zmianie stanu posiadania akcji oraz głosów w Spółce.
Stosownie do otrzymanego od członków Porozumienia akcjonariuszy Próchnik S.A. („Członkowie Porozumienia”)
zawiadomienia:
Członkami Porozumienia akcjonariuszy Próchnik S.A. z dnia 15 lutego 2013 r. są: Black Lion Fund S.A., Kortowo
Sp. z o.o., Karolina Mościcka-Bauer, Rafał Bauer, Rage Age International Holding Limited, Eustis Company
Limited, fundusze inwestycyjne zarządzane przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Członkowie Porozumienia zawiadomili Spółkę, że w wyniku transakcji dokonanych przez Członka Porozumienia
udział Stron Porozumienia w ogólnej liczbie głosów w Spółce, uległ zmianie w sposób opisany w zawiadomieniu
a jednocześnie łączna liczba głosów którymi dysponują Członkowie Porozumienia uległa zmniejszeniu o więcej
niż 1% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
W ramach transakcji, o których mowa powyżej, Black Lion Fund Spółka Akcyjna w wykonaniu zobowiązujących go
umów inwestycyjnych zawartych w dniu 12 lutego 2013 r. zbył w dniu 29 października 2013 r. poza
zorganizowanym systemem obrotu, łącznie 6.300.000 akcji Spółki.
Jednocześnie w zawiadomieniu przypomniano, że w odniesieniu do pozostałych akcji Black Lion Fund S.A.
zobowiązał się wobec Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie do niezbywania tych akcji w terminie 12
miesięcy od dnia przeprowadzenia transakcji, o której informował w dniu 9 października 2013 r. (raport bieżący
Spółki nr 45/2013 z dnia 9 października 2013 r.). Wzmiankowane 6.300.000 akcji Spółki, o których mowa w
zawiadomieniu Członków Porozumienia, było wyłączone od tego zobowiązania, co również wynikało z treści
raportu.
Przed dokonaniem transakcji, o których mowa w zawiadomieniu Członków Porozumienia posiadali oni łącznie
161.761.904 akcje Spółki reprezentujące 52,06% kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do wykonywania
161.761.904 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 52,06% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Po dokonaniu transakcji, o których mowa w zawiadomieniu Członków Porozumienia posiadają oni łącznie
155.461.904 akcje Spółki reprezentujące 50,03% kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do wykonywania
155.461.904 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 50,03% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Ponadto stosownie do oświadczenia Członków Porozumienia, brak jest podmiotów dominujących i zależnych
wobec Członków Porozumienia (i nie będących jednocześnie stroną Porozumienia), które posiadałyby akcje
Spółki.
Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c.
Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2009 r., nr 185, poz.
1439, z późn. zm.).
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