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RB 22/2014 - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o oferc ie - nabyc ie lub zbycie znac znego pakietu akcji

Treść raportu:

Zarząd Próchnik S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej: „Emitent”) działając na podstawie 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, niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 3.06.2014 roku od Pani
Małgorzaty Grabowskiej zawiadomienia o zbyciu akcji Spółki.
Stosownie do złożonego zawiadomienia Pani Małgorzata Grabowska zbyła w dniu 29.05.2014 roku 944 868 akcji
Spółki (stanowiące 2,74% kapitału zakładowego oraz ogólnej liczby głosów) po 1,81 zł za jedna akcję i obecnie
nie posiada żadnych akcji Spółki.
Pani Małgorzata Grabowska przed dokonaniem przedmiotowej transakcji posiadała 944 868 akcji Spółki, które
stanowiły 2,74% kapitału zakładowego oraz ogólnej liczby głosów w Spółce, dających prawo do 944 868 akcji
Spółki, stanowiących 2,74 % ogólnej liczby głosów.
Łącznie z mężem Krzysztofem Grabowskim Pani Małgorzata Grabowska posiadała 1 738 401 akcji Spółki,
stanowiących 5,04% kapitału zakładowego Spółki, dającego prawo do 1 738 401 głosów ,stanowiących 5,04%
ogólnej liczby głosów w Spółce.
Na dzień złożenia niniejszego zawiadomienia brak jest podmiotów dominujących lub zależnych wobec Pani
Małgorzaty Grabowskiej posiadających akcje Spółki oraz brak jest osób trzecich, które na podstawie umowy
przekazały Pani Małgorzacie Grabowskiej uprawnienia do wykonywania prawa głosu w Spółce.
Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. 2009, nr
185, poz. 1439, z pózn. zm.)
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