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Treść raportu:

Zarząd Zamet Industry S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 8 marca 2016 roku, otrzymał od TDJ Equity III Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego pod nr 0000519817 („Zawiadamiający”), zawiadomienie z dnia 2 marca 2016 roku, w trybie 
art. 69 ust. 1 pkt 1) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w którym Zawiadamiający poinformował, że: „w 
wyniku wpisania w dniu 2 marca 2016 roku przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach połączenia 
Zawiadamiającego (będącego spółką przejmującą) ze spółką Equity III TDJ Finance spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (KRS: 0000293817) 
zgodnie z art. 492 §1 pkt. 1) kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki 
przejmowanej na spółkę przejmującą, Zawiadamiający posiada bezpośrednio łącznie 50.150.372 akcji zwykłych 
na okaziciela spółki ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (dalej: „Emitent”), które to akcje 
stanowią ok. 52,08 % kapitału zakładowego Emitenta  i dają 50.150.372 głosów na jej Walnym Zgromadzeniu, 
stanowiących ok. 52,08 % ogólnej liczby głosów.

Zawiadamiający, tak jak wcześniej wymieniona wyżej spółka przejmowana, jest podmiotem należącym do Grupy 
Kapitałowej kontrolowanej przez TDJ S.A. z siedzibą w Katowicach, wobec czego połączenie nie wpłynęło na 
zmianę stanu posiadania akcji Emitenta pośrednio przez TDJ S.A. ani też przez Pana Tomasza Domogałę. 

Przed dniem 2 marca 2016 roku Zawiadamiający nie posiadał bezpośrednio ani pośrednio akcji Emitenta. 
Jednocześnie w ciągu 12 miesięcy od niniejszego zawiadomienia, w wyniku zawarcia przez Zawiadamiającego w 
dniu 11 lutego 2016 roku umowy o objęcie 9.620.000 akcji serii C, nastąpi dalsze zwiększenie udziału 
Zawiadamiającego w ogólnej liczbie głosów, pod warunkiem wpisania przez sąd rejestrowy podwyższenia 
kapitału zakładowego Emitenta związanego z emisją akcji serii C. Celem zwiększenia tego udziału jest, zgodnie z 
§ 6 ust. 6 statutu Emitenta, sfinansowanie transakcji przejęcia przez Emitenta kontroli nad Fugo sp. z o.o. z 
siedzibą w Koninie. 

Nie istnieją podmioty zależne od Zawiadamiającego posiadające akcje spółki Emitenta. Zawiadamiający 
informuje także, że 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, tj. osoby trzecie, z którymi Zawiadamiający zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie 
uprawnienia do wykonywania prawa głosu.”

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 (Dz. U. 2009, Nr 185 
poz. 1439 z późn. zm.)
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