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Temat

Znaczne pakiety akcji - informacja w trybie art. 69 ustawy o ofercie – nabycie znacznego pakietu akcji

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 3 Ustawy o oferc ie - WZA lista powyżej 5 %

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 16 stycznia 2014 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie T.G. BEWA Sp. z o.o. 
dot.: ujawnienia stanu posiadania akcji spółki publicznej Makarony Polskie SA.

T. G. „Bewa” Sp. z o.o. poinformowała, iż w wyniku nabycia w dniu 2 stycznia 2014 roku akcji spółki Makarony 
Polskie SA z siedzibą w Rzeszowie przekroczyła próg 5 % (pięć procent) ogólnej liczy głosów w Spółce.

Jednocześnie T. G. „Bewa” Sp. z o.o. poinformowała, że:
1) do dnia 2 stycznia 2014 roku nie posiadała żadnych akcji Makarony Polskie S.A.
2) aktualnie posiada 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji Makarony Polskie S.A. stanowiących 9.72% kapitału 
zakładowego Spółki oraz  900.000 ( dziewięćset tysięcy) głosów z tych akcji stanowiących 9.72% ogólnej liczby 
głosów Spółki;
3) podmioty zależne od  T. G. „Bewa” Sp. z o.o. nie posiadają akcji Spółki;
4) T.G. „BEWA” sp. z o.o. nie zawarła i nie jest stroną umowy z osobą trzecią, której przedmiotem jest przekazanie 
uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki. 
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