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Treść raportu:

Zarząd Spółki Tarczyński S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 27 czerwca 2013 roku otrzymał od
akcjonariuszy: Pani Elżbiety Tarczyńskiej i Pana Jacka Tarczyńskiego zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej
liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (WZ) Spółki i w kapitale zakładowym Spółki.
Zmiana nastąpiła w wyniku zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy w dniu 21.06.2013r. podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki z kwoty 6.346.936,00 zł do kwoty 11.346.936,00 zł o którym Spółka informowała w Raporcie
Bieżącym numer 8/2013 z dnia 21.06.2013r.
Zgodnie z zawiadomieniem Pani Elżbiety Tarczyńskiej:
przed zmianą Pani Elżbieta Tarczyńska posiadała bezpośrednio i pośrednio 5.846.936 akcji Spółki i była
uprawniona do 8.846.936,00 zł głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 94,65 % ogólnej liczby
głosów i 92,12 % udziału w kapitale zakładowym Spółki.
W wyniku zmiany, liczba posiadanych bezpośrednio i pośrednio akcji nie zmieniła się i w dalszym ciągu Pani
Elżbieta Tarczyńska posiada 5.846.936 akcji Spółki, co stanowi 8.846.936 głosów na Walnym Zgromadzeniu
Spółki. Zmniejszył się natomiast udział procentowy w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na
Walnym Zgromadzeniu Spółki. Obecnie posiadane przez Panią Elżbietę Tarczyńską akcje stanowią 61,66%
ogólnej liczby głosów, co stanowi 51,53% w kapitale zakładowym Tarczyński S.A.
Pani Elżbieta Tarczyńska poinformowała, że akcje spółki Tarczyński S.A. posiada także podmiot przez nią
kontrolowany tj. EJT Investment s.à.r.l.
Zgodnie z dyspozycją art. 87 ust. 5 punkt 1 ustawy o ofercie publicznej przypadającej EJT Investment s.à.r.l. głosy
na Walnym Zgromadzeniu Spółki Pani Elżbieta Tarczyńska wliczyła do liczby głosów przypadających jej w związku
z faktem, iż bezpośrednio posiada 500.000 akcji Spółki, które stanową 3,49% ogólnej liczby głosów i 4,41% w
kapitale zakładowym Spółki.
Zgodnie z zawiadomieniem Pana Jacka Tarczyńskiego:
przed zmianą Pan Jacek Tarczyński posiadał bezpośrednio i pośrednio 5.846.936 akcji Spółki i był uprawniony do
8.846.936,00 zł głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 94,65 % ogólnej liczby głosów i 92,12 %
udziału w kapitale zakładowym Spółki.
W wyniku zmiany, liczba posiadanych bezpośrednio i pośrednio akcji nie zmieniła się i w dalszym ciągu Pan
Jacek Tarczyński posiada 5.846.936 akcji Spółki, co stanowi 8.846.936 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Zmniejszył się natomiast udział procentowy w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym
Zgromadzeniu Spółki. Obecnie posiadane przez Pana Jacka Tarczyńskiego akcje stanowią 61,66% ogólnej liczby
głosów, co stanowi 51,53% w kapitale zakładowym Tarczyński S.A.
Pan Jacek Tarczyński poinformował, że akcje spółki Tarczyński S.A. posiada także podmiot przez niego
kontrolowany tj. EJT Investment s.à.r.l.
Zgodnie z dyspozycją art. 87 ust. 5 punkt 1 ustawy o ofercie publicznej przypadającej EJT Investment s.à.r.l. głosy
na Walnym Zgromadzeniu Spółki Pan Jacek Tarczyński wliczył do liczby głosów przypadających jemu w związku z
faktem, iż bezpośrednio posiada 500.000 akcji Spółki, które stanową 3,49% ogólnej liczby głosów i 4,41%w
kapitale zakładowym Spółki.

Ponadto Pani Elżbieta Tarczyńska i Pan Jacek Tarczyński oświadczyli , że w okresie 12 miesięcy od złożenia
zawiadomienia nie zamierzają zwiększyć udziału w ogólnej liczbie głosów. Oświadczyli także, że nie została
zawarta umowa z osobą trzecią w przedmiocie przekazania uprawnień do wykonywania prawa głosu.
Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 184 poz.
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finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 184 poz.
1539)
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