Raport bieżący nr 5/2016
Data: 8 listopada 2016 r.
Temat: Zawiadomienie o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść:
Zarząd Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrzu („Spółka”) informuje, że do Spółki wpłynęło
zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych, otrzymane od Artifex Mundi Investments Grudziński i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą
w Zabrzu, o następującej treści:
„Działając na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz
spółkach publicznych (t.j. Dz.U.2016, poz. 1639), dalej jako „Ustawa o ofercie”, Artifex Mundi
Investments Grudziński i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą w Zabrzu (41-800), przy ul. Michała
Archanioła 10 („AMI”), informuje, że stan posiadanych przez AMI akcji w spółce Artifex Mundi S.A. z
siedzibą w Zabrzu (41-800), ul. Michała Archanioła 10 („Spółka”), jak również posiadanego dotychczas
udziału w głosach uległy zmniejszeniu.
Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów nastąpiła w dniu 28 października 2016 r. na skutek realizacji
transakcji sprzedaży akcji Spółki w ramach pierwszej oferty publicznej Spółki, tj. sprzedaży 1.158.000
akcji Spółki.
Przed zmianą AMI posiadała 5.685.000 akcji Spółki i była uprawniona do 9.195.000 głosów na walnym
zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 56,85% w kapitale zakładowym Spółki oraz 68,06% ogólnej liczby
głosów.
W wyniku zmiany stanu posiadania w związku ze zbyciem części akcji Spółki, tj. 1.158.000 akcji, AMI
posiada aktualnie 4.527.000 akcji Spółki, co stanowi 45,27% w kapitale zakładowym Spółki oraz 59,49%
ogólnej liczby głosów.
AMI informuje, że nie jest stroną umowy, o której mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) Ustawy o ofercie.”.

