
RB-W 11 2013ZAMET INDUSTRY S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 11 / 2013

Data sporządzenia: 2013-05-06

Skrócona nazwa emitenta

ZAMET INDUSTRY S.A.

Temat

Zawiadomienie akcjonariusza o przekroczeniu 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Zamet Industry S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 06.05.2013 r., otrzymał od ALTUS 
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zawiadomienie, iż fundusze zarządzane przez Altus TFI S.A. 
przekroczyły próg 5% głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce. 
Zgodnie z treścią przesłanego zawiadomienia, przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce 
nastąpiło na skutek rozliczenia w dniu 29 kwietnia 2013 r. transakcji nabycia z dnia 24 kwietnia 2013 r. na rynku 
regulowanym 53 885 akcji Spółki. Przed zmianą udziału, fundusze inwestycyjne zarządzane przez Altus TFI S.A. 
posiadały łącznie 4 787 160 akcji Spółki, co dawało 4,97% w ogólnej liczbie głosów w spółce oraz w kapitale 
zakładowym Spółki. Po zmianie udziału fudusze inwestycyjne zarządzane przez Altus TFI S.A. posiadają aktualnie 
łącznie 4 841 045 akcji Spółki, co daje 5,03% w ogólnej liczbie głosów w Spółce oraz w kapitale zakładowym 
Spółki. Ogólna liczba akcji Spółki oraz liczba głosów na WZA Spółki wynosi 96 300 000. Brak jest podmiotów 
zależnych od akcjonariuszy dokonujących zawiadomienia, posiadających akcje Spółki. Brak jest osób, o których 
mowa w art. 87 ust.1 pkt 3 lit.c ustawy o ofercie publicznej (Dz.U.2005, Nr 184 poz.1539 z późn. zm.) w stosunku 
do akcjonariuszy. 
Otrzymane zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.
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