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Zawiadomienie spółki Proinwest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie otrzymane w trybie art. 69 ustawy o ofercie
publicznej o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o oferc ie - nabyc ie lub zbycie znac znego pakietu akcji

Treść raportu:

Zarząd KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie
od spółki Proinwest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Zawiadamiający) datowane na dzień 24.05.2016 r., w
którym informuje na podstawie art. 69 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
(dalej „Ustawa”), o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej
„Spółka”).
Z treści przesłanego zawiadomienia wynika, że:
1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie
W dniu 20 maja 2016 r. Zawiadamiający nabył od spółki Iskra sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pakiet 17.005.000
akcji Emitenta wskutek czego przekroczył 20% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. W
momencie zwiększenia przez Zawiadamiającego udziału w ogólnej liczbie głosów jedynym wspólnikiem
Zawiadamiającego był Pan Krzysztof Jędrzejewski, a zwiększenie udziału nastąpiło w ramach transakcji opisanej
w raporcie bieżącym Emitenta nr 33/2016 z dnia 23 maja 2016 r.
2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba
głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
Przed zmianą udziału Proinwest sp. z o.o. nie posiadała żadnych akcji Spółki
3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z
tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
Po zmianie udziału Proinwest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, posiada 17.005.000 akcji Spółki, stanowiących
22,88% udziału w kapitale zakładowym Spółki i 17.005.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi
22,88% ogólnej liczby głosów.
4. Informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy
od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału – w przypadku gdy zawiadomienie jest składane w
związku z osiągnięciem lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów
Proinwest sp. z o.o. nie zamierza zwiększyć swojego udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy.
5. Informacja o podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki
Proinwest sp. z o.o. nie posiada podmiotów zależnych, posiadających akcje Spółki.
6. Informacje o osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c Ustawy
Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c. Ustawy.
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