PRÓCHNIK

RB 11 2017
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

11

/

2017

2017-03-17

Data sporządzenia:
Skróc ona nazwa emitenta
PRÓCHNIK
Temat
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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 17 marca 2017 r. zawiadomienia Listella S.A. z siedzibą w Warszawie
(„Listella”) o zmianie stanu posiadania akcji oraz głosów w Spółce.
W zawiadomieniu Listella poinformowała, że w wyniku zaistnienia okoliczności opisanych w zawiadomieniu udział
Listelli posiadany w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów w Spółce zwiększył się o ponad 2% ogólnej
liczby głosów i przekroczył 331/3% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Zmiana udziału Listelli nastąpiła w wyniku rejestracji przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 13 marca 2017 r., podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki, dokonanego na mocy uchwały Zarządu Spółki z dnia 3 marca 2017 r., podjętej w ramach
upoważnienia Zarządu udzielonego na podstawie § 8a Statutu (podwyższenie w ramach kapitału docelowego).
Bezpośrednio przed zaistnieniem okoliczności, opisywanych w zawiadomieniu, przy uwzględnieniu transakcji
dokonanej na akcjach Spółki, nie generującej obowiązku zawiadomienia o zmianie stanu posiadania, Listella
posiadała bezpośrednio 12.500.000 akcji Spółki stanowiących 26,58% kapitału zakładowego, uprawniających do
12.500.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 26,58% ogólnej liczby głosów w Spółce (w
liczbie przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego – to jest 47.025.389 akcji).
Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o której mowa w zawiadomieniu, Listella posiada
bezpośrednio 17.875.252 akcje Spółki stanowiące 33,46% kapitału zakładowego, uprawniające do 17.875.252
głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 33,46% ogólnej liczby głosów w Spółce (w liczbie po
rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego – to jest 53.425.666 akcji).
Na dzień złożenia niniejszego zawiadomienia brak jest podmiotów zależnych od Listelli, posiadających akcje
Spółki.
Na dzień złożenia niniejszego zawiadomienia brak jest również osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c
Ustawy.
Listella poinformowała również, że wszystkie akcje Spółki, posiadane przez Listellę, są akcjami zwykłymi na
okaziciela, a zatem są tożsame w prawach.
Ponadto, w związku z faktem przekroczenia przez Listellę progu 33% głosów Spółce wskutek objęcia akcji nowej
emisji, Listella poinformowała, że zamierza, w wykonaniu obowiązku nałożonego na mocy art. 73 ust. 2 pkt 2)
Ustawy, zbyć akcje w liczbie powodującej osiągnięcie nie więcej niż 33% ogólnej liczby głosów, w terminie trzech
miesięcy od dnia przekroczenia tego progu.
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