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Temat

Ujawnienie stanu posiadania akcji przez znaczącego Akcjonariusza

Podstawa prawna

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. 26 maja 2017 roku, otrzymał informację od spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w 

Bydgoszczy (dalej GK IMMOBILE) o nabyciu w dniu dzisiejszym przez spółkę MAKRUM Development Sp. z o.o.  

(spółka zależna od GK IMMOBILE), w wyniku rozliczenia oferty zakupu akcji PROJPRZEM S.A. z dnia 18 kwietnia 

2017 roku, 980.118 akcji zwykłych na okaziciela spółki PROJPRZEM S.A., przez co stan posiadania przez GK 

IMMOBILE akcji spółki PROJPRZEM S.A. wraz ze spółkami zależnymi zwiększył się o 13,72% ogólnej liczby głosów 

na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki PROJPRZEM S.A. w stosunku do dnia poprzedniego.  

Przed dokonaniem tej transakcji GK IMMOBILE posiadała bezpośrednio 2.047.109 akcji spółki PROJPRZEM S.A. z 

siedzibą w Bydgoszczy, stanowiących 34,22% kapitału zakładowego tej Spółki i dających prawo do 2.047.109 

głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PROJPRZEM S.A., co stanowi 29,74% z ogólnej liczby 7.143.716 

głosów. W wyniku opisywanej w zawiadomieniu transakcji stan akcji posiadanych bezpośrednio przez GK 

IMMOBILE nie zmienił się. 

Jednocześnie spółka Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A., w oparciu o treść art. 69 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 69a ust 1 

pkt. 3) ustawy z dnia 29.07.2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych 

do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych niniejszym zawiadamia, iż: MAKRUM 

Development Spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, Kuchet Spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, Nobles Spółka 

z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy oraz Hotel 1 Spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, które są spółkami zależnymi 

spółki GK IMMOBILE posiadają, po nabyciu akcji przez MAKRUM Development Sp. z o.o. w dniu dzisiejszym,  

1.783.261 akcji zwykłych na okaziciela spółki PROJPRZEM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy.

Przed dokonaniem w/w transakcji GK IMMOBILE posiadała bezpośrednio i pośrednio 2.850.252 akcje spółki 

PROJPRZEM S.A., stanowiących 47,64% kapitału zakładowego tej Spółki i dających prawo do 2.850.252 głosów 

na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PROJPRZEM S.A., co stanowiło 39,90% ogólnej liczby głosów.

Po dokonaniu powyższych transakcji, których dotyczy zawiadomienie, GK IMMOBILE bezpośrednio oraz pośrednio 

poprzez swoje spółki zależne posiadała 3.830.370 akcji spółki PROJPRZEM S.A., stanowiących 64,02% kapitału 

zakładowego tej Spółki i dających prawo do 3.830.370 głosów, co stanowi 53,62% ogólnej liczby głosów.

Jednocześnie, w związku z treścią art. 69 ust. 4 ustawy, o której mowa powyżej, GK IMMOBILE informuje, iż:

1. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. posiada akcje spółki PROJPRZEM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy poprzez 

podmioty zależne: MAKRUM Development Spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, Kuchet Spółka z o.o. z siedzibą w 

Bydgoszczy, Nobles Spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy oraz Hotel 1 Spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy,

2. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. nie zawarła i nie jest stroną umowy, w tym z osobą trzecią o której jest mowa 

w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c. powyżej wskazanej ustawy, a której przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do 

wykonywania prawa głosu z akcji spółki PROJPRZEM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy.
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