Raport bieżący nr 12/2011
Data sporządzenia: 8 września 2011
Temat: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w związku z
zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - Nabycie lub zbycie znacznego pakietu
akcji

Treść:
Zarząd P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 8 września 2011r. otrzymał na
podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 69a ust. 1 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej
dwa zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.
przekazane przez akcjonariuszy: Andrzejewski Investments Limited oraz Piwonski
Investments Limited. Treść zawiadomień Spółka przekazuje poniżej.

Zawiadomienie od Andrzejewski Investments Limited:

„Na podstawie Art. 69 ust. 2 pkt 2 w związku z Art. 69a ust. 1 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 zawiadamiam, iż w wyniku
zarejestrowania w dniu 2 września 2011 roku przez Sąd Rejonowy dla m. ST. Warszawy w
Warszawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. o kwotę
3.700.000 zł w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii B zmniejszeniu uległ udział
posiadanych przez Andrzejewski Investments Limited akcji spółki P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.

Przed zarejestrowaniem emisji Andrzejewski Investments Limited posiadała 8.000.000 szt.
akcji na okaziciela serii A Spółki, stanowiących 50,00% kapitału zakładowego oraz dających
8.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 50,00% ogólnej liczby głosów.

Po zarejestrowaniu emisji Andrzejewski Investments Limited posiada 8.000.000 szt. akcji
zwykłych na okaziciela serii A Spółki, stanowiących 40,61% kapitału zakładowego oraz
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dających 8.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 40,61% ogólnej liczby
głosów.

Nie istnieją podmioty zależne od Andrzejewski Investments Limited, które posiadałyby akcje
P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. Nie istnieją osoby trzecie, z którymi Andrzejewski Investments
Limited miałby zawartą umowę, której przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do
wykonywania prawa głosu z posiadanych przez Andrzejewski Investments Limited akcji
P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.”

Zawiadomienie od Piwonski Investments Limited:

„Na podstawie Art. 69 ust. 1 pkt 2 oraz odnośnie do Art. 69a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
ofercie

publicznej

i

warunkach

wprowadzania

instrumentów

finansowych

do

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych zawiadamiam, ż w wyniku
zarejestrowania w dniu 02 września 2011 roku przez Sąd Rejonowy dla m. ST. Warszawy w
Warszawie podwyższenia kapitału zakładowego emitenta o kwotę 3.700.000 zł w związku z
emisją akcji zwykłych na okaziciela serii B zmniejszeniu uległ udział posiadanych przez
Piwonski Investments Limited akcji spółki P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. Przed zarejestrowaniem
emisji Piwonski Investments Limited posiadała 8.000.000 szt. akcji na okaziciela serii A
Spółki, stanowiących 50,00% kapitału zakładowego oraz dających 8.000.000 głosów na
walnym zgromadzeniu, co stanowiło 50,00% ogólnej liczby głosów. Po zarejestrowaniu
emisji Piwonski Investments Limited posiada 8.000.000 szt. akcji zwykłych na okaziciela serii
A Spółki, stanowiących 40,61% kapitału zakładowego oraz dających 8.000.000 głosów na
walnym zgromadzeniu, co stanowi 40,61% ogólnej liczby głosów.

Nie istnieją podmioty zależne od Piwonski Investments Limited, które posiadałyby akcje
P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. Nie istnieją osoby trzecie, z którymi Piwonski Investments Limited
miałby zawartą umowę, której przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do
wykonywania prawa głosu z posiadanych przez Piwonski Investments Limited akcji
P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.”
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