
Raport bieżący nr 14/2016  

Data: 14 czerwca 2016 r. 

Temat: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza.  

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – znaczne pakiety akcji. 

 

Zarząd „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”, „Emitent”), 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 (Dz.U.2013.1382 z 

późn. zm.), niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. w dniu 14 czerwca 2016 roku, Emitent 

otrzymał od Raimita Limited z siedzibą w Nikozji („Akcjonariusz”), zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 

2 pkt 1 Ustawy o ofercie.  

 

Z otrzymanych zawiadomień wynika, że: 

 na skutek transakcji zbycia 200.000 akcji Emitenta, zawartej w dniu 8 czerwca 2016 roku na 

rynku regulowanym, uległ zmniejszeniu udział Akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów w 

Spółce. Przed wskazaną transakcją Akcjonariusz posiadał 920.813 akcji Spółki, co stanowiło 

12,01% w kapitale zakładowym Spółki. Akcje te uprawniały do wykonania 920.813 głosów na 

Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 12,01% w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Po 

transakcji Akcjonariusz posiada 720.813 akcji Spółki, co stanowi 9,40% w kapitale 

zakładowym Spółki. Akcje te uprawniają do wykonania 720.813 głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 9,40% w ogólnej liczbie głosów w Spółce; 

 na skutek transakcji zbycia 183.970 akcji Emitenta, zawartej w dniu 10 czerwca 2016 roku na 

rynku regulowanym, uległ zmniejszeniu udział Akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów w 

Spółce. Przed zbyciem Akcjonariusz posiadał 720.813 akcji Spółki, co stanowiło 9,40% w 

kapitale zakładowym Spółki. Akcje te uprawniały do wykonania 720.813 głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 9,40% w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Po zbyciu 

Akcjonariusz posiada 536.843 akcji Spółki, co stanowi 7,00% w kapitale zakładowym Spółki. 

Akcje te uprawniają do wykonania 536.843 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co 

stanowi 7,00% w ogólnej liczbie głosów w Spółce. 

 

Jednocześnie poinformowano, że brak jest podmiotów zależnych od Akcjonariusza, posiadających 

akcje Spółki oraz osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c ustawy o ofercie publicznej i 

warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 

spółkach publicznych. 
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