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Treść raportu:

Zarząd Spółki Próchnik Spółka Akcyjna („Spółka"), działając na podstawie art. 70 ust. 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 10 marca 2015 roku
zawiadomienia od ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („Altus") w trybie art.
69 ust. 1 pkt 2) w związku z at. 87 ust. 1 pkt. 2) ustawy o ofercie publicznej dotyczącej zmniejszenia udziału w
ogólnej licznie głosów w Spółce poniżej 10%.
Zgodnie z otrzymaną informacją:
1. Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej 10%, nastąpiło w skutek rozliczenia w dniu 5
marca 2015 roku transakcji zbycia na rynku regulowanym 124.471 akcji Spółki.
2. Bezpośrednio przed zdarzeniem powodującym zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej
10% fundusze inwestycyjne zarządzane przez Altus posiadały łącznie 3.533.702 akcje Spółki, stanowiące 10,24%
kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 3.533.702 głosów, co stanowiło 10,24% w ogólnej
liczbie głosów w Spółce, w tym Progress FIZ AN posiadał 2.083.341 akcji Spółki, stanowiących 6,03% kapitału
zakładowego Spółki, uprawniających do 2.083.341 głosów w Spółce, co stanowi 6,03% w ogólnej liczbie głosów
w Spółce.
3. Po zmianie udziału fundusze inwestycyjne zarządzane przez Altus posiadają łącznie 3.409.231 akcji Spółki,
stanowiących 9,87% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 3.409.231 głosów w Spółce, co stanowi
9,87% w ogólnej liczbie głosów w Spółce, w tym Progress FIZ AN posiada 2.083.341 akcji Spółki, stanowiących
6,03% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 2.083.341 głosów w Spółce, co stanowi 6,03% w ogólnej
licznie głosów w Spółce.
4. Ogólna liczna akcji Spółki Próchnik S.A. wynosi 34.525.389. Ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu
akcjonariuszy Spółki wynosi 34.525.389.
5. Brak jest podmiotów zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje Spółki.
6. Brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust.1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej w stosunku akcjonariuszy.
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