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Treść raportu:

Zarząd Zamet Industry S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od INVEST 1 TDJ ESTATE
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Tychach (Zawiadamiający),
zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4 ustawy o ofercie publicznej, iż w dniu 22 maja 2013 roku, w
wyniku zawarcia ze spółką dominującą - TDJ S.A. z siedzibą w Katowicach, umowy o objęcie akcji w trybie
subskrypcji prywatnej wraz z przeniesieniem akcji, Zawiadamiający przekroczył 20% ogólnej liczby głosów w
Zamet Industry S.A.
Przed dniem 22 maja 2013 r. Zawiadamiający nie posiadał akcji Zamet Industry S.A.
Aktualnie, Zawiadamiający posiada łącznie bezpośrednio 20 222 628 akcji Zamet Industry S.A., które to akcje
stanowią 21% kapitału zakładowego Spółki oraz dają prawo do 20 222 628 głosów, stanowiących 21% ogólnej
liczby głosów.
Nie istnieją podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, które posiadają akcje Zamet
Industry S.A. Zawiadamiający informuje, iż nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust.1 pkt 3 lit c ustawy o
ofercie publicznej.
Podstawa prawna: art. 70 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych
do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
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