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Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 16 maja 2015 r. do Emitenta wpłynęło w trybie art. 69 ustawy z 
dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (...) zawiadomienie od Pani Zofii Stajkowskiej będącej akcjonariuszem 
Spółki o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w UNIBEP S.A. oraz zawiadomienie sporządzone na podstawie 
art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi otrzymane od Członka Rady Nadzorczej Spółki. 

Natomiast w dniu 18 maja 2015 wpłynęło do Emitenta zawiadomienie sporządzone na podstawie art. 160 ust. 1 
Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi otrzymane od Pana Leszka Marka Gołąbieckiego będącego 
Prezesem Zarządu Spółki.

W zawiadomieniu od Pani Zofii Stajkowskiej osoba ta poinformowała o zmianie dotychczasowego stanu 
posiadania akcji Emitenta w wyniku zbycia przez nią w dniu 15 maja 2015 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych 
w Warszawie S.A. (GPW) w trybie transakcji sesyjnej pakietowej 1.000.000 sztuk akcji UNIBEP S.A. (Transakcja).
Przed Transakcją ww. akcjonariusz posiadał bezpośrednio 6.000.000 sztuk akcji Emitenta, stanowiących 17,11% 
udziału w kapitale zakładowym UNIBEP S.A., uprawniających do 6.000.000 głosów i stanowiących 17,11% ogólnej 
liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Po dokonaniu Transakcji zawiadamiający akcjonariusz posiada 
aktualnie bezpośrednio 5.000.000 sztuk akcji Emitenta, stanowiących 14,26% udziału w kapitale zakładowym 
UNIBEP S.A., uprawniających do 5.000.000 głosów i stanowiących 14,26% ogólnej liczby głosów na walnym 
zgromadzeniu Emitenta. Zgodnie z treścią zawiadomienia nie istnieją podmioty zależne od zawiadamiającego 
akcjonariusza, które posiadałyby akcje UNIBEP S.A. oraz nie istnieją osoby trzecie, z którymi miałby on zawartą 
umowę, której przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z posiadanych akcji 
UNIBEP S.A.

Jednocześnie w zawiadomieniu od Członka Rady Nadzorczej Spółki osoba ta poinformowała o zbyciu przez 
podmiot z nią blisko związany w dniu 15 maja 2015 r. na GPW w trybie transakcji sesyjnej pakietowej 1.000.000 
sztuk akcji UNIBEP S.A. za cenę 10,50 PLN a jedną akcję. Zawiadamiający Członek Rady Nadzorczej nie wyraził 
zgody na przekazanie do wiadomości publicznej danych osobowych w zakresie dotyczącym tej osoby.

Z kolei Prezes Zarządu poinformował o zbyciu przez siebie w dniu 15 maja 2015 r. na GPW w trybie transakcji 
sesyjnej pakietowej 80.000 sztuk akcji UNIBEP S.A. za cenę 10,50 PLN a jedną akcję. 
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