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

Bydgoszczy (dalej GK IMMOBILE) o sprzedaży w dniu 21.06.2017r. 185.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki i w 

dniu 22.06.2017r. 300.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki. Ponadto GK IMMOBILE poinformowała o nabyciu w 

dniu dzisiejszym tj. 23.06.2017r. w wyniku transakcji poza rynkiem regulowanym 356.375 akcji imiennych Spółki, 

które w wyniku transakcji utraciły swoje uprzywilejowanie w zakresie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, 

przez co stan posiadania przez GK IMMOBILE akcji Spółki zmniejszył się o 128.625 sztuk akcji i liczby głosów na 

Walnym Zgromadzeniu Spółki w stosunku do dnia 20.06.2017, jednakże procentowy udział w ogólnej, 

zmniejszonej liczbie głosów zwiększył się o 3,04 %. 

Przed dokonaniem wyżej wymienionych transakcji GK IMMOBILE posiadała bezpośrednio 2.047.109 akcji Spółki, 

stanowiących 34,22% kapitału zakładowego tej Spółki i dających prawo do 2.047.109 głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Spółki co stanowi 29,03% z ogólnej liczby 7.051.841 głosów. 

Po dokonaniu powyższych transakcji, których dotyczy zawiadomienie, GK IMMOBILE bezpośrednio posiada 

1.918.484 akcji Spółki stanowiących 32,07% kapitału zakładowego tej Spółki i dających prawo do 1.918.484 

głosów, co stanowi 32,07% ogólnej, zmniejszonej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

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 posiada także  akcji 

Spółki w spółkach zależnych 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. 

W dniu 20.06.2017 roku MAKRUM Development Sp. z o.o. zbyła 100.000 sztuk akcji Spółki,  a w dniu 22.06.2017 

roku nabyła 300.000 sztuka akcji. Ponadto w dniu 20.06.2017 roku NOBLES Sp. z o.o. nabyła 30.625 sztuk akcji 

Spółki. 

Przed dokonaniem wyżej wymienionych transakcji GK IMMOBILE posiadała bezpośrednio i pośrednio 3.830.370 

akcje Spółki stanowiących 64,02% kapitału zakładowego tej Spółki i dających prawo do 3.830.370 głosów na 

Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 53,62% ogólnej liczby głosów.

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

poprzez swoje spółki zależne posiada 3.932.370 akcji Spółki stanowiących 65,73% kapitału zakładowego tej 

Spółki i dających prawo do 3.932.370 głosów, co stanowi 65,73% ogólnej, zmniejszonej liczby głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Spółki.

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 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 SA

Komisja Nadzoru Finansowego

1



RB 22 2017PROJPRZEM

(pełna nazwa emitenta)

PROJPRZEM Budownic two (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikac ji GPW w W-wie)

85-029 Bydgoszcz

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Bernardyńska 13

(ulica) (numer)

0-52 376 74 00 052 376 74 03

(telefon) (fax)

info@projprzem.com www.projprzem.com

(e-mail) (www)

554-023-40-98 002524300

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkc ja Podpis

2017-06-23 Piotr Szczeblewski Prezes Zarządu

2017-06-23 Dariusz Szczechowski Wiceprezes Zarządu

Komisja Nadzoru Finansowego

2


