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Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o oferc ie - nabyc ie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zarząd Tarczyński S.A. („Spółka”)  informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od EJT  spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością („Zawiadamiający”) zawiadomienie podstawie art. 77 ust. 7 w zw. z art. 69 ust. 1 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.
Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce nastąpiła w wyniku rozliczenia w dniu 08.03.2018 r. wezwania 
do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego przez podmiot dominujący Zawiadamiającego tj. przez 
EJT Investment S.a r.l. z siedzibą w Luksemburgu w dniu 12 grudnia 2017 r

EJT  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawiadomiła o przekroczeniu progu 10% w ogólnej liczbie 
głosów w Tarczyński S.A. oraz o liczbie akcji nabytych w wezwaniu i  procentowym udziale w ogólnej liczbie 
głosów osiągniętym w wyniku wezwania. 

W wyniku wezwania Zawiadamiający aktualnie posiada 1.510.241 akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi (w 
zaokrągleniu do jednej setnej procenta) 13,31 % w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 1.510.241 
głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi (w zaokrągleniu do jednej setnej procenta) 10,53 % 
ogólnej liczby głosów w Spółce.
Przed ww. transakcją Zawiadamiający nie posiadał akcji Spółki.

Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.
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