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Art. 70 pkt 1 Ustawy o oferc ie - nabyc ie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zarząd spółki PROJPRZEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy (dalej "Spółka") informuje, iż w dniu 

dzisiejszym, tj. 21 lipca 2017 roku, otrzymał informację od Pana Wojciecha Dłużewskiego (dalej "Akcjonariusz") o 

zmniejszeniu stanu posiadania akcji wraz z ojcem Pawłem Dłużewskim poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów na 

Walnym Zgromadzeniu Spółki w wyniku sprzedaży w dniu 27.06.2017r. 6.100 akcji uprzywilejowanych imiennych 

Spółki. 

Przed dokonaniem wyżej wymienionej transakcji Akcjonariusz poinformował, że posiadał łącznie 6.302 sztuk akcji 

(w tym 6.100 akcji uprzywilejowanych imiennych serii A oraz 282 akcje zwykłe) stanowiących łącznie ok. 0,11% 

kapitału zakładowego uprawniających do 24.682 głosów stanowiących ok. 0,35% ogólnej liczby głosów na 

Walnym Zgromadzeniu PROJPRZEM S.A. Ponadto przed dokonaniem w/w transakcji Akcjonariusz posiadał wraz 

ze swoim ojcem Pawłem Dłużewskim 151.356 sztuk akcji Spółki (w tym 111.000 akcji imiennych 

uprzywilejowanych oraz 40.356 akcji zwykłych na okaziciela), stanowiących ok. 2,53% kapitału zakładowego tej 

Spółki i dających prawo do 484.356 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących ok. 6,87% ogólnej 

liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po dokonaniu powyższej transakcji na dzień 28.06.2017r., Akcjonariusz poinformował, że posiada 282 sztuki akcji 

Spółki stanowiących ok. 0,005% kapitału zakładowego tej Spółki i dających prawo do 282 głosów, co stanowi 

0,004% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (przed przyjęciem skutku w postaci 

uprzywilejowania akcji imiennych będących przedmiotem sprzedaży, co nastąpi w momencie poinformowania 

Spółki o sprzedaży).

Po dokonaniu powyższej transakcji, Akcjonariusz poinformował, że posiada na dzień 28.06.2017r. wraz ze swoim 

ojcem Pawłem Dłużewskim 40.356 akcji Spółki stanowiących ok. 0,675% kapitału zakładowego tej Spółki i 

dających prawo do 40.356 głosów, co stanowi 0,572% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki 

(przed przyjęciem skutku w postaci uprzywilejowania akcji imiennych będących przedmiotem sprzedaży, co 

nastąpi w momencie poinformowania Spółki o sprzedaży).

Jednocześnie Akcjonariusz poinformował, że nie posiada uprawnień do głosów z akcji,  o których mowa w art. 69 

ust. 4 pkt 7 i 8 ustawy o ofercie oraz nie zawarła i nie występują osoby o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c. 

ustawy o ofercie.
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