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

Treść raportu:

Zarząd Zamet Industry S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 03 czerwca 2013 roku, otrzymał 
od akcjonariusza - Pana Tomasza Domogały, będącego członkiem Rady Nadzorczej Spółki, zawiadomienie z dnia 
30 maja 2013 roku, że na skutek zawarcia na rynku regulowanym transakcji sprzedaży 1.621.371 akcji zwykłych na 
okaziciela Spółki, nastąpiło zmniejszenie dotychczas posiadanego bezpośredniego udziału w ogólnej liczbie 
głosów w Spółce o 1,68%. Sprzedaż przez Pana Tomasza Domogałę 1.621.371 akcji zwykłych na okaziciela 
Spółki nastąpiła w dniu 24 maja 2013 roku, w ramach transakcji pakietowej pozasesyjnej. 

Pan Tomasz Domogała (dalej: Zawiadamiający) poinformował ponadto, iż:
1) na skutek powzięcia w dniu 27 maja 2013 roku wiadomości, o zawarciu przez spółki zależne - INVEST 1 TDJ 
ESTATE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna oraz TDJ S.A. , w dniu 22 maja 
2013 roku, umowy o objęcie akcji w trybie subskrypcji prywatnej wraz z przeniesieniem akcji, na mocy której udział 
TDJ S.A. (spółki zależnej od Zawiadamiającego) w ogólnej liczbie głosów Zamet Industry S.A. przedstawiał się 
następująco:
- TDJ S.A. posiadała bezpośrednio łącznie 44.298.372 akcji Zamet Industry S.A. , które to akcje stanowiły 46% 
kapitału zakładowego Spółki oraz dawały prawo do 44.298.372 głosów, stanowiących 46% ogólnej liczby głosów,
- TDJ S.A. posiadała pośrednio, poprzez  swoją spółkę zależną - INVEST 1 TDJ ESTATE spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna (spółka pośrednio zależna od Zawiadamiającego), łącznie 
20.222.628 akcji Zamet Industry S.A. , które to akcje stanowiły 21% kapitału zakładowego Spółki oraz dawały 
prawo do 20.222.628 głosów, stanowiących 21% ogólnej liczby głosów,
oraz
2) na skutek powzięcia w dniu 29 maja 2013 roku wiadomości o zbyciu przez spółkę pośrednio zależną od 
Zawiadamiającego - INVEST 1 TDJ ESTATE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka 
komandytowo-akcyjna, na rynku regulowanym łącznie 20.222.628 akcji Zamet Industry S.A. , które to akcje 
stanowiły 21% kapitału zakładowego Spółki oraz dawały prawo do 20.222.628 głosów, stanowiących 21% ogólnej 
liczby głosów,
zmniejszył się poniżej 50% pośredni udział Zawiadamiającego w ogólnej liczbie głosów w Zamet Industry S.A.

Przed dokonaniem zmian, Zawiadamiający posiadał bezpośrednio i pośrednio łącznie 66.142.371 akcji Zamet 
Industry S.A. , które to akcje stanowiły 68,68% kapitału zakładowego Spółki oraz dawały prawo do 66.142.371 
głosów, stanowiących 68,68% ogólnej liczby głosów, w tym:
a) bezpośrednio 1.621.371 akcji Zamet Industry S.A. , które stanowiły 1,68% w kapitale zakładowym Spółki oraz 
dawały prawo do 1.621.371 głosów, stanowiących 1,68% ogólnej liczby głosów;
b) poprzez spółkę bezpośrednio zależną - TDJ S.A. :
- do dnia 22 maja 2013 roku - pośrednio 64.521.000 akcji Zamet Industry S.A. , które to akcje stanowiły 67% w 
kapitale zakładowym Spółki oraz dawały prawo do 64.521.000 głosów, stanowiących 67% ogólnej liczby głosów;
- po dniu 22 maja 2013 roku - pośrednio 44.298.372 akcji Zamet Industry S.A. , które to akcje stanowiły 46% 
kapitału zakładowego Spółki oraz dawały prawo do 44.298.372 głosów, stanowiących 46% ogólnej liczby głosów;
c) poprzez spółkę pośrednio zależną - INVEST 1 TDJ ESTATE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka 
komandytowo-akcyjna:
- po dniu 22 maja 2013 roku, łącznie 20.222.628 akcji Zamet Industry S.A. , które to akcje stanowiły 21% kapitału 
zakładowego Spółki oraz dawały prawo do 20.222.628 głosów, stanowiących 21% ogólnej liczby głosów;

Po dokonaniu zmian, Zawiadamiający posiada pośrednio, poprzez spółkę bezpośrednio zależną - TDJ S.A. 
łącznie 44.298.372 akcji Zamet Industry S.A. , które to akcje stanowią 46% kapitału zakładowego Spółki oraz dają 
prawo do 44.298.372 głosów, stanowiących 46% ogólnej liczby głosów. 

Zawiadamiający jest podmiotem dominującym wobec spółki TDJ S.A. , posiadającej łącznie 44.298.372 akcji 
Zamet Industry S.A. , które to akcje stanowią 46% kapitału zakładowego Spółki oraz dają prawo do 44.298.372 
głosów, stanowiących 46% ogólnej liczby głosów. Zawiadamiający wyjaśnia, iż nie istnieją osoby, o których mowa 
w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
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