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Treść raportu:

Zarząd Zamet Industry S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od TDJ S.A. z siedzibą w 
Katowicach ("Zawiadamiający"), zawiadomienie z dnia 5 maja 2015 roku, w którym Zawiadamiający, na podstawie 
art. 69 ust.1 pkt 1) lit. a) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("ustawa"), poinformował, że: "w dniu 30 kwietnia 
2015r., Zawiadamiający powziął wiadomość o nabyciu przez spółkę zależną - Equity III TDJ Finance spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością  S.K.A., w wyniku zawarcia w dniu 30 kwietnia 2015r., na rynku regulowanym, 
pakietowej pozasesyjnej transakcji nabycia 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela spółki publicznej ZAMET 
INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, w wyniku czego zwiększył się pośredni udział spółki TDJ 
S.A. z siedzibą w Katowicach w ogólnej liczbie głosów spółki ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie 
Trybunalskim.
Przed dniem 30 kwietnia 2015r. Zawiadamiający posiadał pośrednio 48.150.372 akcji zwykłych na okaziciela 
spółki publicznej ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, które to akcje stanowiły 50,0004% 
w kapitale zakładowym tej spółki oraz dawały prawo do 48.150.372 głosów, stanowiących 50,0004% ogólnej 
liczby głosów.
Aktualnie, po zmianie, Zawiadamiający posiada pośrednio, poprzez spółkę zależną 50.150.372 akcji zwykłych na 
okaziciela spółki publicznej ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, które to akcje stanowią 
52,08 % kapitału zakładowego tej spółki oraz dają prawo do 50.150.372 głosów, stanowiących 52,08 % ogólnej 
liczby głosów.
Poza spółką Equity III TDJ Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  S.K.A., nie istnieją podmioty zależne 
od Zawiadamiającego, posiadające akcje spółki ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim. 
Zawiadamiający nie zamierza zwiększać udziału w ogólnej liczbie głosów ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w 
Piotrkowie Trybunalskim w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia.
Zawiadamiający wyjaśnia także, że nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c tj. osoby trzecie, z 
którymi Spółka zawarła umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu."

Jednocześnie Zarząd Emitenta wyjaśnia, że o wyżej wymienionej transakcji, będącej przedmiotem otrzymanego  
zawiadomienia od TDJ S.A. z siedzibą w Katowicach, informował w raporcie bieżącym 13/2015.

Podstawa prawna: art. 70 pkt.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. 
poz. 1382 z późn. zm.)
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