
RB 25 2017PROJPRZEM

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 25 / 2017 K

Data sporządzenia: 2017-08-08

Skrócona nazwa emitenta

PROJPRZEM

Temat

Korekta raportu w sprawie zmiany 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 raporcie 

bieżącym nr 25/2017 z dnia 29 czerwca 2017 roku, w sprawie zmiany stanu posiadania akcji przez Pana 

Zdzisława Klimkiewicza (dalej Akcjonariusz) w wyniku oczywistej omyłki błędnie poinformowano o liczbie głosów 

służących Akcjonariuszowi po dokonaniu transakcji z dnia 23 czerwca 2017r.

W raporcie bieżącym nr 25/2017 błędnie poinformowano, że:

Po dokonaniu powyższej transakcji, Akcjonariusz poinformował, że posiada 70.059 akcji Spółki stanowiących ok 

1,17% kapitału zakładowego tej Spółki i dających prawo do 40.074 głosów, co stanowi 1,00% 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).

Tymczasem prawidłowe brzmienie informacji od Akcjonariusza jest następujące:

Po dokonaniu powyższej transakcji, Akcjonariusz poinformował, że posiada 70.059 akcji Spółki stanowiących ok 

1,17% kapitału zakładowego tej Spółki i dających prawo do 70.059 głosów, co stanowi 1,00% 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).
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