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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 w dniu 29 kwietnia 2016 r. 

zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji oraz głosów w Spółce.

Pan Maciej Wandzel, działając w imieniu własnym, swojej małżonki, Pani Małgorzaty Wandzel oraz zależnych od 

Pana Macieja Wandzla spółek: Wandzel Sp.j. z siedzibą w Warszawie oraz Aulos 1 Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie zawiadomił, że w wyniku przeprowadzenia transakcji opisanych w 

zawiadomieniu, bezpośredni udział Wandzel Sp.j. w ogólnej liczbie głosów w Spółce zmniejszył się w taki sposób, 

że spółka ta nie posiada żadnych akcji Spółki, a bezpośredni udział spółki Aulos 1 Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w ogólnej liczbie głosów w Spółce przekroczył 15% ogólnej liczby 

głosów w Spółce.

Transakcje, o których mowa w zawiadomieniu, obejmowały:

1.    Przeniesienie, w wyniku podjęcia uchwały o likwidacji spółki Wandzel Sp.j., wszystkich akcji Spółki 

posiadanych przez tę spółkę na rzecz jej wspólników w proporcjach 50%/50% - to jest do Macieja Wandzla oraz 

Małgorzaty Wandzel, tytułem podziału w naturze składników majątkowych Wandzel Sp.j. bez konieczności ich 

spieniężenia. W ramach przedmiotowego przeniesienia, w dniu 29 kwietnia 2016 r., 20.911.720 akcji Spółki 

posiadanych przez spółkę Wandzel Sp.j. zostało przeniesionych (po połowie – to jest w liczbie po 10.455.860 akcji 

dla każdego wspólnika) na rzecz Macieja Wandzla oraz Małgorzaty Wandzel.

W wyniku dokonania przedmiotowej transakcji, zarówno Maciej Wandzel, jak i Małgorzata Wandzel, posiadali:

- każde z nich z osobna – po 10.455.860 akcji Spółki, stanowiących 9,39% kapitału zakładowego Spółki i 

uprawniających do 10.455.860 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 9,39% ogólnej liczby 

głosów w Spółce,

- łącznie 20.911.720 akcji Spółki, stanowiących 18,78% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 

20.911.720 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 18,78% ogólnej liczby głosów w Spółce;

2.    W dniu 29 kwietnia 2016 r., w ramach transakcji sprzedaży zawartej poza obrotem zorganizowanym, Pan 

Maciej Wandzel przeniósł posiadane przez siebie 10.455.860 akcji Spółki na rzecz kontrolowanej przez niego 

spółki Aulos 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

3.    W tym samym dniu, w ramach transakcji sprzedaży zawartej poza obrotem zorganizowanym, małżonka Pana 

Macieja Wandzla, Pani Małgorzata Wandzel, przeniosła posiadane przez nią 10.455.860 akcji Spółki na rzecz 

kontrolowanej przez Pana Macieja Wandzla spółki Aulos 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

W wyniku przedmiotowych transakcji kontrolowana przez Pana Macieja Wandzla spółka Aulos 1 Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością nabyła łącznie 20.911.720 akcji Spółki.

Przed transakcjami, o których mowa w zawiadomieniu, Pan Maciej Wandzel posiadał wraz z małżonką pośrednio 

(za pośrednictwem Wandzel Sp.j.) 20.911.720 akcji Spółki reprezentujących 18,78% kapitału zakładowego Spółki, 

uprawniających do wykonywania 20.911.720 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 18,78% 

ogólnej liczby głosów w Spółce.

Natomiast spółka Aulos 1 Sp. z o.o. nie posiadała bezpośrednio żadnych akcji Spółki.

Po przeprowadzeniu transakcji, o których mowa w zawiadomieniu, zawiadamiający posiadają (Pan Maciej 

Wandzel wyłącznie za pośrednictwem kontrolowanej przez niego spółki Aulos 1 Sp. z o.o., natomiast Aulos 1 Sp. z 

o.o. bezpośrednio) 20.911.720 akcji Spółki reprezentujące 18,78% kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do 

wykonywania 20.911.720 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 18,78% ogólnej liczby głosów w 

Spółce. 

W związku z przekroczeniem przez Aulos 1 Sp. z o.o. 10% ogólnej liczby głosów w Spółce niniejszym informuję, że 
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W związku z przekroczeniem przez Aulos 1 Sp. z o.o. 10% ogólnej liczby głosów w Spółce niniejszym informuję, że 

w okresie najbliższych 12 miesięcy Aulos 1 Sp. z o.o. zamierza utrzymać na obecnym poziomie swoje 

zaangażowanie w Spółkę.

Ponadto Pan Maciej Wandzel oświadczył, że brak jest podmiotów dominujących i zależnych wobec 

zawiadamiających, innych niż wskazane w zawiadomieniu, które posiadałyby akcje Spółki. Nie występują osoby, o 

których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c.

Jednocześnie Pan Maciej Wandzel poinformował, że pomiędzy nim a jego małżonką, Panią Małgorzatą Wandzel 

obowiązuje ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej.
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