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Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabyc ie lub zbyc ie znacznego pakietu akc ji

Treść  raportu:

Zarząd Zamet Industry S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 05.09.2013 r. otrzymał od Norges 
Bank Investment Management zawiadomienie o zmniejszeniu udziału NORGES BANK (The Central Bank of 
Norway) z siedzibą w Oslo poniżej 5% głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
Zgodnie z treścią przesłanego zawiadomienia, zmniejszenie udziału poniżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce 
nastąpiło na skutek transakcji zbycia akcji z dnia 03.09.2013 r. Przed dokonaniem transakcji, NORGES BANK 
posiadał łącznie 4.892.949 sztuk akcji Spółki, co dawało 5,08% w ogólnej liczbie głosów w Spółce oraz w kapitale 
zakładowym Spółki. Po zmianie udziału, NORGES BANK posiada łącznie, bezpośrednio 4.812.949 akcji Spółki, co 
daje 4,998% w ogólnej liczbie głosów oraz w kapitale zakładowym Spółki. 
Zawiadamiający poinformował, iż brak jest podmiotów zależnych od akcjonariuszy dokonujących zawiadomienia, 
posiadających akcje Spółki oraz że nie istnieją osoby trzecie, z którymi podmiot zobowiązany zawarł umowę, której 
przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.

Podstawa prawna przekazania raportu: 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 (Dz. U.2009, Nr 185 poz. 1439 z późn. zm.)
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