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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 29 listopada 2016 r., w godzinach wieczornych, dwóch zawiadomień
Altus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („Altus”) o zmianie stanu posiadania
akcji oraz głosów w Spółce.
W pierwszym zawiadomieniu Altus poinformował w imieniu Progress FIZAN, że łączny udział funduszu
inwestycyjnego zarządzanego przez Altus w ogólnej liczbie głosów w Spółce zwiększył się pośrednio o ponad 2%
w stosunku do zawiadomienia z dnia 25 listopada 2015 r.
Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:
Nabycie w dniu 23 listopada 2016 r. przez Listella S.A. od Progress FIZAN 2 083 341 akcji Spółki, stanowiących
4,43% kapitału zakładowego oraz ogólnej liczby głosów w Spółce. Spółka Listella S.A. jest podmiotem zależnym w
stosunku do Progress FIZAN.
Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba
głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Bezpośrednio przed zmianą udziału Progress FIZAN zarządzany przez Altus posiadał 15 513 375 akcji Spółki,
stanowiących 32,98% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 15 513 375 głosów w
Spółce, co stanowiło 32,98% w ogólnej liczbie głosów w Spółce, w tym bezpośrednio 2 083 341 akcji Spółki,
stanowiących 4,43% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 2 083 341 głosów w Spółce,
co stanowiło 4,43% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
Przez spółkę zależną (Listella S.A.) pośrednio Progress FIZAN posiadał 13.430.034 akcje Spółki stanowiące
28,6% kapitału zakładowego Spółki oraz 28,6% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
Pozostałe fundusze zarządzane przez Altus nie posiadały akcji Spółki.
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 pośrednio 15 513 375 akcji Spółki,
stanowiących 32,98% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 15 513 375 głosów w
Spółce, co stanowi 32,98% w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Progress FIZAN ani pozostałe fundusze
inwestycyjne zarządzane przez Altus nie posiadają bezpośrednio akcji Spółki.
Progress FIZAN nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 i 2) Ustawy.
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 akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje Spółki. Brak
jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy w stosunku do akcjonariusza.

W drugim zawiadomieniu Altus poinformował w imieniu Progress FIZAN, że łączny udział funduszu
inwestycyjnego zarządzanego przez Altus w ogólnej liczbie głosów w Spółce zmniejszył się pośrednio o ponad
2%.
Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:
Zmiana udziału nastąpiła w wyniku zbycia przez spółkę Listella S.A. – która jest spółką zależną wobec Progress
FIZAN – w ramach transakcji pakietowych dokonanych w dniu 24 listopada 2016 r. i rozliczonych w dniu 28
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FIZAN – w ramach transakcji pakietowych dokonanych w dniu 24 listopada 2016 r. i rozliczonych w dniu 28
listopada 2016 r., łącznie 3.387.375 akcji Spółki, stanowiących 7,20% kapitału zakładowego oraz ogólnej [liczby
głosów w Spółce – dopisek Spółki].
Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba
głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Bezpośrednio przed zmianą udziału Progress FIZAN zarządzany przez Altus posiadał pośrednio 15 513 375 akcji
Spółki, stanowiących 32,98% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 15 513 375 głosów w
Spółce, co stanowiło 32,98% w ogólnej liczbie głosów w Spółce, Progress FIZAN ani pozostałe fundusze
inwestycyjne zarządzane przez Altus nie posiadały bezpośrednio akcji Spółki.
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 pośrednio 12 126 000 akcji Spółki,
stanowiących 25,78% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 12 126 000 głosów w
Spółce, co stanowi 25,78% w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Progress FIZAN ani pozostałe fundusze
inwestycyjne zarządzane przez Altus nie posiadają bezpośrednio akcji Spółki.
Progress FIZAN nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 i 2) Ustawy.
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 akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje Spółki. Brak
jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy w stosunku do akcjonariusza.
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