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Treść raportu:

Zarząd Zamet Industry S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 24 maja 2013 r., otrzymał od
akcjonariusza Spółki - Pana Tomasza Domogały, będącego członkiem Rady Nadzorczej Spółki, zawiadomienia (w
trybie art. 69 ust.1 pkt. 2 ustawy o ofercie oraz art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi), iż na skutek
przekazania na rzecz matki - Gabrieli Koronowskiej, na podstawie umowy darowizny, 3.852.000 akcji zwykłych na
okaziciela spółki Zamet Industry S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, zmniejszył się poniżej 5 %
bezpośredni udział Pana Tomasza Domogały w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
Umowa darowizny 3.852.000 akcji zwykłych na okaziciela spółki Zamet Industry S.A. została zawarta w dniu 20
maja 2013 r. W zawiadomieniu poinformowano, że w stosunku do będących przedmiotem darowizny 3.852.000
akcji zwykłych na okaziciela spółki Zamet Industry S.A. zostało ustanowione prawo pierwokupu na rzecz Pana
Tomasza Domogały lub spółki TDJ S.A.
Przed dokonaniem zmiany, Pan Tomasz Domogała posiadał bezpośrednio i pośrednio łącznie 69.994.371 akcji
Zamet Industry S.A., które stanowiły 72,68 % kapitału zakładowego Spółki oraz dawały prawo do 69.994.371
głosów, stanowiących 72,68 % ogólnej liczby głosów, w tym:
a) bezpośrednio 5.473.371 akcji, które stanowiły 5,68 % w kapitale zakładowym Spółki oraz dawały prawo do
5.473.371 głosów, stanowiących 5,68 % ogólnej liczby głosów,
b) pośrednio poprzez spółkę zależną TDJ S.A., 64.521.000 akcji, które stanowiły 67,00 % w kapitale zakładowym
Spółki oraz dawały prawo do 64.521.000 głosów, stanowiących 67,00 % ogólnej liczby głosów.
Po dokonaniu zmiany, Pan Tomasz Domogała posiada bezpośrednio i pośrednio łącznie 66.142.371 akcji Zamet
Industry S.A., które stanowią 68,68 % kapitału zakładowego Spółki oraz dają prawo do 66.142.371 głosów,
stanowiących 68,68 % ogólnej liczby głosów, w tym:
a) bezpośrednio 1.621.371 akcji, które stanowią 1,68 % w kapitale zakładowym Spółki oraz dają prawo do
1.621.371 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 1,68 % ogólnej liczby głosów,
b) pośrednio poprzez spółkę zależną TDJ S.A., 64.521.000 akcji, które stanowią 67,00 % w kapitale zakładowym
Spółki oraz dają prawo do 64.521.000 głosów, stanowiących 67,00 % ogólnej liczby głosów.
W zawiadomieniu Pan Tomasz Domogała poinformował, że jest podmiotem dominującym wobec spółki TDJ S.A.,
posiadającej 64.521.000 akcji Zamet Industry S.A., które stanowią 67,00% kapitału zakładowego Zamet Industry
S.A. oraz dają prawo do 64.521.000 głosów , stanowiących 67,00 % ogólnej liczby głosów. Ponadto, Pan Tomasz
Domogała poinformował, 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.
Niniejszy raport stanowi również wykonanie przez Emitenta obowiązku przekazania otrzymanych danych na
podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
Podstawa prawna: art. 70 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych
do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi w związku z § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r.
w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz
zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych.
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