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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 26 czerwca 2015 r. następujących zawiadomień
o zmianie stanu posiadania akcji oraz głosów w Spółce:
1. Zawiadomienie SOHO DEVELOPMENT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
("SD", dawniej Black Lion Fund Spółka Akcyjna) o zmianie stanu posiadania akcji oraz
głosów w Spółce.
SD poinformował Spółkę, że w dniu 25 czerwca 2015 r. udział bezpośredni i pośredni SD
w ogólnej liczbie głosów w Spółce, dotychczas przekraczający 25% spadł poniżej progu
10%.
Stosownie do zawiadomienia, wyżej opisany spadek udziału w ogólnej liczbie głosów w
Spółce jest następstwem wniesienia 100% akcji spółki zależnej Listella S.A. z siedzibą w
Warszawie do Progress Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych
z siedzibą w Warszawie w zamian za certyfikaty inwestycyjne tego funduszu.
Zgodnie z treścią zawiadomienia, przed transakcją, o której mowa w zawiadomieniu SD
wraz z podmiotami zależnymi (Listella S.A.) posiadał łącznie 11.233.604 akcji Spółki
reprezentujące 32,53% kapitału zakładowego Spółki uprawniające do wykonywania
11.233.604 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 32,53% ogólnej liczby
głosów w Spółce.
Po transakcji, o której mowa w zawiadomieniu, SD posiada bezpośrednio łącznie 1.924.570
akcji Spółki reprezentujące 5,57% kapitału zakładowego Spółki uprawniające do
wykonywania 1.924.570 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 5,57%
ogólnej liczby głosów w Spółce.
Stosownie do informacji przedstawionych w zawiadomieniu, brak podmiotów zależnych od
SD posiadających akcje Spółki. Brak osób o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c
ustawy o ofercie publicznej.
2. Zawiadomienie ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółki Akcyjnej z
siedzibą w Warszawie ("Altus") o pośrednim zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów
w Spółce powyżej 10%, 15%, 20% i 25%.

Altus poinformował Spółkę w imieniu Progress FIZAN, iż łączny udział funduszu
inwestycyjnego zarządzanego przez Altus w ogólnej liczbie głosów w Spółce zwiększył się
powyżej 10%, 15%, 20% i 25%.
Stosownie do treści zawiadomienia, pośrednie zwiększenie udziału powyżej 25% w ogólnej
liczbie głosów w Spółce nastąpiło na skutek pośredniego nabycia 9.309.034 akcji Spółki w
rezultacie wniesienia przez Soho Development S.A. w dniu 25 czerwca 2015 r. do Progress
FIZAN - w zamian za nowowyemitowane certyfikaty inwestycyjne tego funduszu –
100.000 akcji serii A spółki Listella S.A. z siedzibą w Warszawie posiadającej
bezpośrednio 9.309.034 akcji Spółki.
Bezpośrednio przed zmianą udziału Progress FIZ AN posiadał 2.083.341 akcji Spółki,
stanowiących 6,03% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 2.083.341 głosów w
Spółce, co stanowiło 6,03% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
Po zmianie udziału Progress FIZAN zarządzany przez Altus posiada łącznie pośrednio i
bezpośrednio 11.392.375 akcji Spółki, stanowiących 32,99% kapitału zakładowego Spółki,
uprawniających do 11.392.375 głosów w Spółce, co stanowi 32,99% w ogólnej liczbie
głosów w Spółce. Pozostałe fundusze zarządzane przez Altus nie posiadają akcji Spółki.
Stosownie do zawiadomienia Altus nie wyklucza w perspektywie kolejnych 12 miesięcy
zarówno zwiększenia, jak i zmniejszenia zaangażowania funduszy inwestycyjnych
zarządzanych przez Altus w akcje Spółki. Ewentualne decyzje o dalszym nabywaniu lub
zbywaniu akcji Spółki będą uzależnione od oceny sytuacji i warunków rynkowych,
informacji upublicznianych przez Spółkę oraz stanu portfeli inwestycyjnych funduszy
inwestycyjnych zarządzanych przez Altus.
Ogólna liczba akcji Spółki w Spółce wynosi 34.525.389. Ogólna liczba głosów na walnym
zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki wynosi 34.525.389.
Altus poinformował, że brak jest podmiotów zależnych od akcjonariuszy dokonujących
zawiadomienia, posiadających akcje Spółki. Brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust.
1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej w stosunku do akcjonariuszy.

