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Treść raportu:

Spółka Makarony Polskie SA 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 informuje, że w dniu 21 marca 2016 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie Pana Krzysztofa Moski
dot.: ujawnienia stanu posiadania akcji spółki publicznej Makarony Polskie SA.
Pan Krzysztof Moska poinformował, iż w wyniku dokonania w dniu 18 marca 2016 roku – w ramach transakcji
sesyjnej w obrocie giełdowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA – transakcji kupna 7.819
akcji spółki Makarony Polskie SA, przekroczył próg 10% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu
Spółki.
Przed zmianą stanu posiadania Pan Krzysztof Moska posiadał 923.465 akcji Spółki, stanowiących 9,98% udziału
w kapitale zakładowym Spółki oraz 9,98% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj.
uprawniających do wykonywania 923.465 głosów akcji Spółki.
Po zmianie stanu posiadania Pan Krzysztof Moska posiada 931.284 akcje Spółki, stanowiące 10,07% udziału w
kapitale zakładowym Spółki oraz 10,07% ogólnej liczny głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniające
do wykonywania 931.284 głosów z akcji Spółki.
Jednocześnie Pan Krzysztof Moska poinformował, iż nie posiada podmiotów zależnych, posiadających akcje
Spółki oraz brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c Ustawy o ofercie. Zadeklarował również, że w
okresie 12 miesięcy od złożenia niniejszego zawiadomienia, nie wyklucza transakcji kupna lub sprzedaży akcji
Spółki.
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