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Treść raportu:

Zarząd Zamet Industry S.A. ("Emitent") informuje o otrzymaniu od akcjonariusza ING Powszechne Towarzystwo
Emerytalne S.A. ("Zawiadamiający") zawiadomienia z dnia 17 lutego 2014 roku, na podstawie art. 69 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.) w którym Zawiadamiający
poinformował, że "w wyniku zbycia akcji spółki Zamet Industry S.A. (dalej: Spółka) w transakcjach na GPW w
Warszawie, rozliczonych w dniu 11 lutego 2014 roku, ING Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej "Fundusz") zmniejszył
stan posiadania akcji Spółki poniżej 15% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.
Przed zbyciem akcji Fundusz posiadał 14.488.046 (czternaście milionów czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy
czterdzieści sześć) akcji Spółki, stanowiących 15,04% kapitału zakładowego Spółki i był uprawniony do
14.488.046 (czternaście milionów czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy czterdzieści sześć) głosów na walnym
zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 15,04% ogólnej liczby głosów.
W dniu 17 lutego 2014 roku na rachunku papierów wartościowych Funduszu znajduje się 14.400.405 (czternaście
milionów czterysta tysięcy czterysta pięć) akcji Spółki, co stanowi 14,95% kapitału zakładowego Spółki. Akcje te
uprawniają do 14.400.405 (czternaście milionów czterysta tysięcy czterysta pięć) głosów na walnym zgromadzeniu
akcjonariuszy Spółki, co stanowi 14,95% ogólnej liczby głosów.
W perspektywnie 12 miesięcy Fundusz nie wyklucza zwiększania lub zmniejszania ilości posiadanych akcji w
zależności od sytuacji rynkowej i funkcjonowania spółki. Celem nabycia akcji spółki jest lokowanie środków
pieniężnych w ramach działalności inwestycyjnej Funduszu."
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.)

ZAMET INDUSTRY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ZAMET INDUSTRY S.A.

Elektromaszynowy (ele)

(skróc ona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikac ji GPW w W-wie)

Piotrków Trybunalski

97-300
(kod poc ztowy)

(miejscowość)

Dmowskiego

38B
(ulica)

(numer)

(44) 648-90-00

(44) 648-91-52
(telefon)

(fax)

industry@zamet-industry.com.pl

www.zamet-industry.com.pl

(e-mail)

(www)

7712790864

100538529
(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkc ja

2014-02-18

Jan Szymik

Prezes Zarządu

Podpis

Komisja Nadzoru Finansowego

1

