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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. zawiadomień: Listella S.A. z siedzibą w Warszawie
oraz Altus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie o zmianie stanu posiadania akcji oraz głosów w Spółce.
1. Zawiadomienie Listella S.A. („Listella”)
Listella poinformowała, że w wyniku okoliczności opisanych w zawiadomieniu Listelli udział Listelli posiadany w
kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów w Spółce zwiększył się i przekroczył poziom 25% ogólnej liczby
głosów w Spółce.
Zmiana udziału nastąpiła w wyniku zarejestrowania przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonanego na
mocy Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 września 2015 r. w sprawie
obniżenia kapitału zakładowego Spółki z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji
nowych akcji serii L oraz serii M w trybie subskrypcji prywatnej, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy, dematerializacji i dopuszczenia tych akcji do obrotu na rynku regulowanym Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A., pokrycia strat Spółki z lat ubiegłych i zasilenia kapitału rezerwowego oraz w
sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z dokonanym obniżeniem i podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki.
O rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 36/2015 z dnia 23
listopada 2015 r.
W wyniku zarejestrowania przedmiotowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki akcje utworzone w wyniku
podwyższenia opisanego powyżej powstały, a w konsekwencji Listella nabyła prawa własności do łącznie
10.126.000 akcji objętych przez Listellę w ramach przedmiotowego podwyższenia.
Przed dokonaniem rejestracji podwyższenia Listella posiadała bezpośrednio 3.059.034 akcji Spółki stanowiących
8,86% kapitału zakładowego, uprawniających do 3.059.034 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
stanowiących 8,86% ogólnej liczby głosów w Spółce (w odniesieniu do ogólnej liczby akcji i głosów w Spółce
przed dokonaniem rejestracji podwyższenia).
Po rejestracji podwyższenia Listella posiada bezpośrednio 13.185.034 akcje Spółki stanowiące 28,04% kapitału
zakładowego, uprawniające do 13.185.034 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiące 28,04% ogólnej
liczby głosów w Spółce.
Ogólna liczba akcji i głosów w Spółce po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wynosi
47.025.389.
Ponadto, w związku z przekroczeniem przez Listellę poziomu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce, Listella
poinformowała, że inwestycja w akcje Spółki skoncentrowana jest na zwiększaniu wartości posiadanego obecnie
pakietu akcji oraz nie przewiduje istotnego zwiększania udziału w Spółce w ciągu najbliższych 12 miesięcy.
Zaangażowanie w akcje Spółki ma horyzont średnioterminowy, a sprzedaż akcji możliwa jest pod warunkiem
uzyskania odpowiednich parametrów transakcji.
Na dzień złożenia zawiadomienia brak jest podmiotów zależnych od Listelli, posiadających akcje Spółki.
Na dzień złożenia zawiadomienia brak jest również osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy.
2. Zawiadomienie Altus TFI S.A. („Altus”)
Altus zawiadomił w imieniu Progress FIZAN, iż łączny udział funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Altus w
ogólnej liczbie głosów w Spółce zwiększył się powyżej 15%, 20% i 25%.
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ogólnej liczbie głosów w Spółce zwiększył się powyżej 15%, 20% i 25%.
Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o akcje serii L oraz serii M w trybie subskrybcji prywatnej, o czym
Spółka poinformowała w dniu 23 listopada 2015 r. raportem bieżącym nr 36/2015 r. Nabycie przez spółkę zależną
Listella S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Listella”) 10.126.000 akcji Spółki w ramach tego podwyższenia.
Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie
głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów:
Przed zmianą udziału Progress FIZ AN posiadał łącznie 5.142.375 akcji spółki stanowiących 14,89% kapitału
zakładowego Spółki uprawniających do 5.142.375 głosów w Spółce, co stanowiło 14,89% w ogólnej liczbie
głosów w Spółce, w tym bezpośrednio 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.
Natomiast za pośrednictwem spółki zależnej Listella, posiadał 3.059.034 akcje Spółki stanowiące 8,86% kapitału
zakładowego, uprawniające do 3.059.034 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiące 8,86% ogólnej
liczby głosów w Spółce.
Liczba akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy
udział w ogólnej liczbie głosów:
Po zmianie udziału Progress FIZAN zarządzany przez Altus posiada 15.268.375 akcji Spółki, stanowiących 32,47%
kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 15.268.375 głosów w Spółce, co stanowi 32,47% w ogólnej
liczbie głosów w Spółce, w tym bezpośrednio 2.083.341 akcji Spółki, stanowiących 4,43% kapitału zakładowego
Spółki, uprawniających do 2.083.341 głosów w Spółce, co stanowi 4,43% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
Przez spółkę zależną Listella S.A. Progress FIZAN posiada 13.185.034 akcje Spółki stanowiące 28,04% kapitału
zakładowego, uprawniające do 13.185.034 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiące 28,04% ogólnej
liczby głosów w Spółce. Pozostałe fundusze zarządzane przez Altus nie posiadają akcji Spółki
Informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od
złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału:
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 47.025.389. Ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu
akcjonariuszy Spółki wynosi 47.025.389.
Brak jest podmiotów zależnych od akcjonariuszy dokonujących zawiadomienia, posiadających akcje Spółki za
wyjątkiem Listella. Brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c wyżej powołanej ustawy w stosunku
do akcjonariuszy.
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