
RB 1 2016SOHO DEVELOPMENT

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 1 / 2016

Data sporządzenia: 2016-01-05

Skróc ona nazwa emitenta

SOHO DEVELOPMENT

Temat

Zawiadomienie akcjonariuszy: Pana Macieja Zientara oraz spółki Superkonstelacja Limited o zmianie udziału w 

ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o oferc ie - nabyc ie lub zbycie znac znego pakietu akcji

Treść  raportu:

Zarząd spółki SOHO DEVELOPMENT 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 od Pana Macieja Zientary, 

działającego w imieniu własnym oraz spółki Superkonstelacja Limited zawiadomienia o zmianie udziału w 

ogólnej liczbie głosów w Spółce:

Treść zawiadomienia prezentujemy poniżej:

„Ja, niżej podpisany, Maciej Zientara, działając w imieniu własnym oraz spółki zależnej pod firmą 

Superkonstelacja Limited z siedzibą w Limassol (dalej: „Superkonstelacja”) niniejszym na podstawie art. 69 ust. 1 

pkt 1 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. 

poz. 1382; dalej: „Ustawa”) informuję, iż w wyniku zawarcia i rozliczenia w dniu 29 grudnia 2015 roku transakcji 

nabycia poza rynkiem regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami 

finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94) 2.068.000 akcji spółki pod firmą SOHO Development Spółka Akcyjna 

zmienił się stan posiadania Superkonstelacji w ogólnej liczbie głosów w spółce pod firmą SOHO Development 

S.A.

Przed ww. transakcją, posiadałem pośrednio 20 623 169 akcji SOHO Development S.A., reprezentujących 18,52% 

kapitału zakładowego SOHO Development S.A., uprawniających do 20 623 169 głosów SOHO Development S.A., 

reprezentujących 18,62 % w ogólnej liczbie głosów w spółce SOHO Development S.A.

Wskutek ww. transakcji obecnie posiadam pośrednio akcji 22.691.169  SOHO Development S.A. 

reprezentujących 20,38 % kapitału zakładowego SOHO Development S.A., uprawniających do 22.691.169  głosów 

SOHO Development S.A., reprezentujących 20,48 % w ogólnej liczbie głosów w spółce SOHO Development S.A.

Ponadto zawiadamiam, iż poza Superkonstelacją, brak jest innych zależnych ode mnie podmiotów posiadających 

akcje SOHO Development S.A. oraz brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy.”
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