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Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu
Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach i
warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o
spółkach publicznych ("Ustawa o ofercie"), Zarząd EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent")
informuje, iż w dniu 25 stycznia 2016 roku Emitent otrzymał od akcjonariusza Pana Adama
Sokołowskiego zawiadomienie sporządzone w trybie art. 69 ustawy o ofercie, zgodnie z którym Pan
Adam Sokołowski w wyniku transakcji zakupu wraz z osobą blisko powiązaną akcji Emitenta
dokonanych w trybie sesyjnym na rynku NewConnect przekroczył próg 5% ogólnej liczby głosów na
Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Przekroczenie progu nastąpiło w wyniku następujących transakcji: dniu 18.01.2016 r. kupno 2000 akcji Emitenta po cenie 1,61 zł za jedną akcję, - w dniu 18.01.2016 r.
kupno 4000 akcji Emitenta po cenie 1,68 zł za jedną akcję. Zgodnie z zawiadomieniem przed
powyższymi transakcjami stan posiadania wynosił 132.369 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta, co
stanowiło 4,94% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i upoważniało do 132.369 głosów z tych
akcji, stanowiących 4,94% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. Po
przeprowadzeniu ww. transakcji stan posiadania wynosi 138.369 akcji zwykłych na okaziciela
Emitenta, co stanowi 5,16% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i upoważnia do 138.369 głosów
z tych akcji i stanowi 5,16% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. Pan Adam
Sokołowski powiadomił, iż w okresie 12 miesięcy od zawiadomienia nie wyklucza zbycia lub nabycia
akcji Emitenta.
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