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Informacje przekazane na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej […]
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Tre

raportu:

Zarz d ZPC Otmuchów S.A. (Spó ka, Emitent) informuje, e w dniu 13 grudnia 2016 roku otrzyma w trybie art. 69
Ustawy o ofercie publicznej (…) od Xarus Holdings Limited z siedzib w Larnace (Cypr) (Xarus) informacje o
zmianie udzia u w ogólnej liczbie g osów w Spó ce.
Na podstawie art. 69a ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 69 ust. 4 pkt 1) - 9) ustawy o ofercie publicznej […] (Ustawa) Xarus
poinformowa , i w dniu 8 grudnia 2016 roku powzi informacj , e w dniu 14 listopada 2016 roku dosz o do
zaj cia innego ni czynno prawna zdarzenia prawnego tj. po czenia spó ki Xarus ze spó
nale
do tej
samej grupy kapita owej, do której nale y Xarus, tj. ze spó
Nemico Limited z siedzib w Larnace (Republika
Cypru) (Nemico), w wyniku którego spó ka Xarus przej a spó
Nemico. W rezultacie po czenia, o którym mowa
powy ej Xarus z dniem 14 listopada 2016 roku wst pi we wszystkie prawa i obowi zki Nemico jako nast pca
prawny Nemico, w tym naby nale ce do Nemico akcje Spó ki, tj. 6.491.750 akcji w Spó ce, stanowi cych 50,92%
kapita u zak adowego Spó ki oraz uprawniaj cych do 6.491.750 g osów na Walnym Zgromadzeniu Spó ki,
stanowi cych 50,92% ogólnej liczby g osów na Walnym Zgromadzeniu Spó ki.
Xarus poinformowa równie , i :
- nie istniej adne inne podmioty zale ne od Xarus, które po rednio lub bezpo rednio posiadaj akcje Spó ki;
- nie jest stron umowy, o której mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) Ustawy;
- w odniesieniu do wy ej opisanej transakcji nie istniej instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69 ust. 4
pkt 7-9 Ustawy.
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PRZEMYS AW DANOWSKI

Prezes Zarz du

Przemys aw Danowski

2016-12-13

JAROS AW KAPITANOWICZ

Wi ceprezes Zarz du

Jaros aw Kapitanowicz

2016-12-13

BOGUS AW SZLADEWSKI

Wi ceprezes Zarz du

Bogus aw Szladewski
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