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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 25 listopada 2015 r. zawiadomienia spółki Soho Development S.A. z
siedzibą w Warszawie („SD”) o zmianie stanu posiadania akcji oraz głosów w Spółce.
SD poinformowała, że w wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty 47.025.389,00
złotych (47.025.389 akcji), udział SD posiadany w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów w Spółce spadł
poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Zdarzeniem powodującym zmianę udziału SD w ogólnej liczbie głosów w Spółce była rejestracja w dniu 23
listopada 2015 r. podwyższenia kapitału zakładowego, przy czym spółka zależna SD – Fellow sp. z o.o. objęła
374.000 akcji nowej emisji w ramach tego podwyższenia.
Przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, SD posiadał bezpośrednio 1.924.570 akcji Spółki
stanowiących 5,57% kapitału zakładowego, uprawniających do 1.924.570 głosów na walnym zgromadzeniu
Spółki, stanowiących 5,57% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, SD posiada bezpośrednio tyle samo akcji stanowiących
4,09% kapitału zakładowego i stanowiących 4,09% ogólnej liczby głosów w Spółce. Przy uwzględnieniu stanu
posiadania spółki Fellow sp. z o.o., SD posiada pośrednio i bezpośrednio łącznie, 2.298.570 akcji Spółki
uprawniających do takiej samej liczby głosów, stanowiących 4,89% kapitału zakładowego oraz 4,89% ogólnej
liczby głosów w Spółce.
Na dzień złożenia zawiadomienia brak jest osób trzecich, które na podstawie umowy przekazały SD uprawnienia
do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki. Brak jest podmiotów zależnych od SD posiadających akcje Spółki
innych niż spółka zależna Fellow sp. z o.o.
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