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Treść raportu:

Zarząd Spółki Tarczyński S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 26 listopada 2013 roku otrzymał od
akcjonariusza - EJT Investment s.à.r.l z siedzibą w Luksemburgu zawiadomienie o zmianie w ogólnej liczbie
głosów na Walnym Zgromadzeniu (WZ) Spółki i udziale w kapitale zakładowym Spółki.
Zmiana nastąpiła w dniu 21 listopada 2013 r. na skutek dokonania transakcji sprzedaży 1.000.000 sztuk akcji.
Przed zmianą EJT Investment s.à.r.l posiadała 5.346.936 akcji Spółki i była uprawniona do 8.346.936 głosów na
Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 58,18 % ogólnej liczby głosów i 47,12 % udziału w kapitale
zakładowym Spółki.
W wyniku zmiany, liczba posiadanych akcji zmieniła się i wynosi 4.346.936 akcji Spółki, co stanowi 7.346.936
głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zmianie uległ także udział procentowy w kapitale zakładowym oraz w
ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Obecnie posiadane przez EJT Investment s.à.r.l akcje
stanowią 51,21 % ogólnej liczby głosów, co stanowi 38,31 % w kapitale zakładowym Tarczyński S.A.
Ponadto EJT Investment s.à.r.l oświadczyła , że w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia nie zamierza
zwiększyć udziału w ogólnej liczbie głosów. Oświadczyła także, że nie została zawarta umowa z osobą trzecią w
przedmiocie przekazania uprawnień do wykonywania prawa głosu.
Dodatkowo Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 26 listopada 2013r. otrzymał dwa zawiadomienia w trybie art.
160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od Członka Rady Nadzorczej Pani
Elżbiety Tarczyńskiej oraz Członka Zarządu Pana Jacka Tarczyńskiego . Osoby zobowiązane poinformowały w
zawiadomieniach o transakcji podmiotu przez nie współkontrolowanego - EJT Investment s.à.r.l dokonanej na
akcjach Emitenta. Transakcja miała miejsce na Giełdzie Papierów Wartościowych, na rynku regulowanym w trybie
transakcji pakietowej, 21 listopada 2013 r. i obejmowała sprzedaż 1 000 000 akcji zwykłych po cenie 14 zł za
jedną akcję.
W zawiadomieniach zaznaczono, iż na skutek transakcji zmianie uległ pośredni stan posiadania akcji Emitenta
przez Panią Elżbietę Tarczyńską i Pana Jacka Tarczyńskiego. Obecnie posiadają oni za pośrednictwem podmiotu
współkontrolowanego EJT Investment s.à.r.l 4.346.936 akcji Spółki, co stanowi 7.346.936 głosów na Walnym
Zgromadzeniu Spółki, które stanowią 51,21 % ogólnej liczby głosów, co stanowi 38,31 % w kapitale zakładowym
Tarczyński S.A.
Bezpośredni stan posiadania akcji Emitenta przez Panią Elżbietę Tarczyńską i Pana Jacka Tarczyńskiego nie
uległ zmianie.
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 oraz art. 160 ust. 4 ustawy z dnia
19 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi
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