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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 20 lutego 2017 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie spółki Praska Giełda
Spożywcza SA dot.: zmniejszenia stanu posiadania akcji Makarony Polskie SA.
Praska Giełda Spożywcza S.A. z siedzibą w Ząbkach, w związku ze sprzedażą pakietu akcji Spółki Makarony
Polskie SA (Emitent), w ilości przekraczającej próg o którym mowa w art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie
Publicznej i Warunkach Wprowadzania Instrumentów Finansowych do Zorganizowanego Systemu Obrotu oraz o
Spółkach Publicznych poinformowała o:
"1) dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie;
Spółka Praska Giełda Spożywcza S.A. z siedzibą w Ząbkach, na mocy transakcji zbycia akcji zawartej za
pośrednictwem biura maklerskiego dnia 17.02.2017r., poza rynkiem regulowanym, zbyła pakiet 350 000 sztuk
akcji Emitenta tj. Spółki Makarony Polskie S.A. ( KOD ISIN: PLMKRNP00015 ) uprawniających do takiej samej
ilości głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
2) liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o
liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów;
Spółka Praska Giełda Spożywcza S.A. z siedzibą w Ząbkach przed zmianą udziału posiadała bezpośrednio i
pośrednio wraz z podmiotami zależnymi ( Polskie Smaki Sp. z o.o. ) akcje Emitenta w liczbie 2 121 594 sztuk co
stanowiło udział wynoszący 22,93% w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniający do 2 121 594 głosów na
Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowiło 22,93% ogólnej liczby głosów, z czego Praska Giełda
Spożywcza S.A. posiadała:
• bezpośrednio – 2 000 000 sztuk akcji co stanowiło udział wynoszący 21,62% w kapitale zakładowym Emitenta
uprawniający do 2 000 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowiło 21,62% ogólnej liczby
głosów,
• pośrednio – 121 594 sztuk akcji co stanowiło udział wynoszący 1,31% w kapitale zakładowym Emitenta,
uprawniający do 121 594 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowiło 1,31% ogólnej liczby
głosów.
3) liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie
głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów;
Spółka Praska Giełda Spożywcza S.A. aktualnie posiada bezpośrednio i pośrednio akcje w liczbie 1 771 594
sztuk, co stanowi udział wynoszący 20,66 % w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniający do 1 771 594 głosów
na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowi 19,15 % ogólnej liczby głosów, z czego Praska Giełda
Spożywcza S.A. posiada:
• bezpośrednio – 1 650 000 sztuk akcji co stanowi udział wynoszący 17,83% w kapitale zakładowym Emitenta,
uprawniający do 1 650 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowi 17,83 % ogólnej liczby
głosów,
• pośrednio - 121 594 sztuk akcji co stanowi udział wynoszący 1,31% w kapitale zakładowym Emitenta,
uprawniający do 121 594 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowi 1,31% ogólnej liczby
głosów.
4) podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki;
Spółka Polskie Smaki Sp. z o.o. posiada 121 594 sztuk akcji co stanowi udział wynoszący 1,51% w kapitale
zakładowym Emitenta, uprawniający do 121 594 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowi
1,31% ogólnej liczby głosów,
5) osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c;
Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy.
6) liczbie głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub
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6) liczbie głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub
zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów
finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie
pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w
którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji;
Brak instrumentów finansowych o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy oraz brak instrumentów o których
mowa w art. 69b ust 1 pkt 2.
7) liczbie głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub
bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaju lub nazwie tych
instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych;
Brak instrumentów finansowych o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy,
8) łącznej sumie liczby głosów wskazanych na podstawie art. 69 ust 4 pkt 2 oraz w art. 69 ust 4 pkt 7-8 Ustawy.
Spółka Praska Giełda Spożywcza S.A. nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust.1
pkt. 1 Ustawy oraz nie posiada instrumentów finansowych o których mowa w art. 69b ust 1 pkt 2 Ustawy."
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