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Treść raportu:

Zarząd Zamet Industry S.A. ("Emitent") informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym od Pana Tomasza Domogały,
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta ("Zawiadamiający"), zawiadomienia z dnia 18 kwietnia 2016 roku, w
którym Zawiadamiający poinformował, że "wyniku wpisania w dniu 14 kwietnia 2016 roku przez Sąd Rejonowy dla
Łodzi Śródmieścia w Łodzi podwyższenia kapitału zakładowego ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie
Trybunalskim (dalej: „Emitent”) związanego z emisją akcji serii C, Zawiadamiający pośrednio zwiększył
dotychczas posiadany – również w sposób pośredni – udział ponad 33% ogólnej liczby głosów na Walnym
Zgromadzeniu Emitenta o ponad 1 % ogólnej liczby głosów.
Przed zarejestrowaniem przywołanego podwyższenia Zawiadamiający, poprzez swoją spółkę zależną, tj. TDJ
Equity III spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (KRS: 0000519817), posiadał
bezpośrednio łącznie 50.150.372 akcje zwykłe na okaziciela Emitenta, które to akcje stanowiły ok. 52,08 %
kapitału zakładowego i dawały 50.150.372 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących ok. 52,08 % ogólnej
liczby głosów.
Aktualnie Zawiadamiający posiada – w sposób pośredni – łącznie 59.770.372 akcje zwykłe na okaziciela
Emitenta, które to akcje stanowią ok. 56,43 % kapitału zakładowego i dają 59.770.372 głosów na Walnym
Zgromadzeniu, stanowiących ok. 56,43 % ogólnej liczby głosów.
Poza wskazaną wyżej spółką zależną akcje Emitenta posiada – w sposób pośredni – TDJ S.A. z siedzibą w
Katowicach (KRS: 0000361419), będąca podmiotem zależnym od Zawiadamiającego. 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) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2013, poz.
1382 t.j.).
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