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Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w Funduszu.

Podstawa prawna

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

Treść  raportu:

Zarząd Black Lion NFI S.A. (dalej „Fundusz”) informuje, iż otrzymał zawiadomienia od Pana Macieja Wandzla oraz 

od zależnej od niego spółki prawa Republiki Cypru pod firmą Novakonstelacja Limited z siedzibą w Nikozji (dalej 

zwana „NK”), dokonywane na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 1) w związku z art. 87 ust. 5 pkt 1) ustawy o ofercie 

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 

spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439, z późn. zm. – dalej „Ustawa”). Zgodnie z 

zawiadomieniami nastąpiła zmiana co do liczby akcji Funduszu, z których NK wykonuje prawa głosu.

W dniu 30 czerwca 2012 r. wygasło pełnomocnictwo udzielone NK w dniu 5 września 2011 r. przez Altus 15 

Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, uprawniające NK do wykonywania prawa głosu na 

Walnych Zgromadzeniach Funduszu z 4.500.000 akcji Funduszu, dających prawo do 4.500.000 głosów, 

stanowiących 3,74% ogólnej liczby głosów w Funduszu.

Przed wygaśnięciem przedmiotowego pełnomocnictwa spółka NK (a pośrednio Pan Maciej Wandzel) posiadała 

możliwość wykonywania prawa głosu z 28.806.847 akcji, dających prawo do 28.806.847 głosów na walnym 

zgromadzeniu Funduszu, stanowiących 23,94% ogólnej liczby głosów w Funduszu.

Po wygaśnięciu powyższego pełnomocnictwa NK (a pośrednio Pan Maciej Wandzel) posiada, 24.306.847 sztuk 

akcji Funduszu, stanowiących 20,20% kapitału zakładowego Funduszu, dających prawo do 24.306.847 głosów na 

walnym zgromadzeniu Funduszu stanowiących 20,20% ogólnej liczby głosów.

Jednocześnie zawiadamiający wyjaśnili, iż zmiana co do liczby akcji Funduszu, z których NK wykonuje prawo głosu

wynika wyłącznie z wygaśnięcia pełnomocnictwa, o którym mowa powyżej a nie z dokonania jakichkolwiek 

transakcji na akcjach Funduszu.
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