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Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabyc ie lub zbyc ie znacznego pakietu akc ji

Treść  raportu:

Zarząd UNIBEP S.A. („Emitent”), działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 87 Ustawy z dnia 29 lipca 
2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 
obrotu oraz o spółkach publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439) zawiadamiam, że w dniu 
18 grudnia 2009 r., otrzymałam zawiadomienie od Roberta Andrzeja Micał i Ziny Micał o zejściu poniżej 5% ogólnej
liczby głosów w spółce publicznej UNIBEP S.A.

Pan Robert Andrzej Micał zawiadomił Emitenta, że w dniu 15 grudnia 2009 r., dokonał zbycia 2.613.093 akcji 
Emitenta. Transakcja zbycia akcji odbyła się w trybie transakcji pakietowej na GPW w Warszawie. Pan Robert 
Andrzej Micał przed dokonaniem transakcji posiadał 2.613.093 akcji Emitenta, co stanowiło 7,70% udziału w 
kapitale zakładowym spółki oraz ogólnej liczbie głosów. Po dokonaniu transakcji liczba akcji posiadanych przez 
Pana Roberta Andrzeja Micał oraz liczba głosów z tych akcji wynosi – 0 co stanowi 0% udziału w kapitale 
zakładowym spółki.

Pani Zina Micał zawiadomił Emitenta, że w dniu 15 grudnia 2009 r., dokonała zbycia 1.899.241 akcji Emitenta. 
Transakcja zbycia akcji odbyła się w trybie transakcji pakietowej na GPW w Warszawie. Pani Zina Micał przed 
dokonaniem transakcji posiadała 1.899.241 akcji Emitenta, co stanowiło 5,60% udziału w kapitale zakładowym 
spółki oraz ogólnej liczbie głosów. Po dokonaniu transakcji liczba akcji posiadanych przez Panią Zina Micał oraz 
liczba głosów z tych akcji wynosi – 0 co stanowi 0% udziału w kapitale zakładowym spółki.
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