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Treść raportu:

Zarząd spółki Black Lion Fund Spółka Akcyjna („Spółka”), działając na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 

lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 

systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 26 czerwca 2014 r. 

zawiadomień następujących akcjonariuszy o zmianie stanu posiadania akcji oraz głosów w Spółce.

1.    Pana Macieja Wandzla (M.Wandzel) i Novakonstelacja Limited z siedzibą w Larnace („Novakonstelacja”)

M.Wandzel i Novakonstelacja zawiadomili Spółkę, że w wyniku zbycia w dniu 25 czerwca 2014 r. 3.395.127 akcji 

Spółki, w związku z ich wniesieniem jako aportu do innej spółki na pokrycie podwyższenia kapitału zakładowego, 

bezpośredni udział Novakonstelacja a pośredni M.Wandzla w ogólnej liczbie głosów w Spółce zmniejszył się o 

ponad 2% ogólnej liczby głosów oraz spadł poniżej 20% ogólnej liczby głosów w Spółce. 

Zbycie akcji nastąpiło w wyniku wniesienia przez Novakonstelacja w dniu 25 czerwca 2014 r. 3.395.127 akcji 

Spółki tytułem aportu do spółki Rangeclass Limited z siedzibą w Larnace. Transakcja została dokonana poza 

rynkiem regulowanym i rozliczona w dniu 25 czerwca 2014 r.

Przed transakcją, o której mowa w zawiadomieniu, M.Wandzel i Novakonstelacja posiadali (Novakonstelacja 

bezpośrednio, M.Wandzel wyłącznie za pośrednictwem Novakonstelacja) 24.306.847 akcji Spółki reprezentujące 

20,20% kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do wykonywania 24.306.847 głosów na walnym 

zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 20,20% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Po przeprowadzeniu transakcji, o której mowa w zawiadomieniu, M.Wandzel i Novakonstelacja posiadają 

(Novakonstelacja bezpośrednio, M.Wandzel wyłącznie za pośrednictwem Novakonstelacja) 20.911.720 akcji 

Spółki reprezentujące 17,38% kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do wykonywania 20.911.720 głosów na 

walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 17,38% ogólnej liczby głosów w Spółce. 

Ponadto M.Wandzel i Novakonstelacja poinformowali że brak jest podmiotów dominujących i zależnych wobec 

nich, które posiadałyby akcje Spółki. Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c.

2.    Rafał Bauer („R.Bauer”)

R.Bauer zawiadomił Spółkę, że w wyniku nabycia w dniu 25 czerwca 2014 r. przez podmiot zależny R.Bauera akcji 

Spółki łączny udział posiadany przez R.Bauera oraz podmioty zależne od R.Bauera przekroczył próg 5% ogólnej 

liczby głosów w Spółce. 

Nabycie akcji nastąpiło w wyniku wniesienia w dniu 25 czerwca 2014 r. 3.395.127 akcji Spółki tytułem aportu do 

spółki Rangeclass Limited z siedzibą w Larnace, która jest spółką zależną od R.Bauera. Transakcja została 

dokonana poza rynkiem regulowanym i rozliczona w dniu 25 czerwca 2014 r.

Przed transakcją, o której mowa w zawiadomieniu R.Bauer wraz z podmiotami zależnymi posiadał łącznie 

3.108.793 akcji Spółki reprezentujące 3,58% kapitału zakładowego Spółki uprawniające do wykonywania 

3.108.793 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 3,58% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Po transakcji, o której mowa w zawiadomieniu, R.Bauer wraz z podmiotami zależnymi posiada łącznie 6.503.920 

akcji Spółki reprezentujące 5,40% kapitału zakładowego Spółki uprawniające do wykonywania 6.503.920 głosów 

na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 5,40% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Ponadto stosownie do zawiadomienia brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c.
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