
Warszawa, dnia 18 kwietnia 2017 r. 
 
Aulos 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
ul. Mińska 25 
03-808 Warszawa 
 
działająca w imieniu i na rzecz  
wskazanych niżej członków porozumienia,  
o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5) Ustawy: 
• Rafała Bauera 
• Rangeclass Limited 
• Macieja Wandzla 
• jako podmiotu kontrolującego Aulos 1 Sp. z o.o. 
 

Komisja Nadzoru Finansowego 
Pl. Powstańców Warszawy 1 
00-950 Warszawa 
 
Soho Development Spółka Akcyjna 
ul. Mińska 25 
03-808 Warszawa 

 
 

ZAWIADOMIENIE 
 

Aulos 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej zwana 
„Zawiadamiającym”), w imieniu stron Umowy Akcjonariuszy z dnia 26 czerwca 2014 r. („Porozumienie”) 
w odniesieniu do spółki Soho Development S.A. („Spółka”) oraz Pana Macieja Wandzla jako podmiotu 
kontrolującego Zawiadamiającego, na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 1) lit. a) w związku z art. 87 ust. 1 pkt 6) 
oraz art. 87 ust. 3 a także 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 2016 r., poz. 1639, z późn. zm. – dalej „Ustawa”), zawiadamia o zmniejszeniu, o ponad 2% ogólnej liczby 
głosów w Spółce, łącznego stanu posiadania akcji Spółki przez Strony Porozumienia.  
 
Zmiana łącznego udziału Stron Porozumienia nastąpiła w wyniku zbycia przez wszystkie Strony 
Porozumienia części posiadanych przez nie akcji Spółki w ramach ogłoszonego przez Spółkę, w dniu 29 
marca 2017 r., programu skupu akcji własnych Spółki (Spółka poinformowała o programie skupu akcji 
własnych raportem bieżącym nr 30/2017 z dnia 29 marca 2017 r.). W ramach przedmiotowego skupu 
Strony Porozumienia sprzedały łącznie 2.320.471 akcji Spółki stanowiących 2,08% ogólnej liczby głosów w 
Spółce. Rozliczenie transakcji sprzedaży zostało dokonane w dniu 12 kwietnia 2017 r. 
 
Bezpośrednio przed dokonaniem sprzedaży, o której mowa w niniejszym Zawiadomieniu, przy uwzględnieniu 
uprzednio dokonanych transakcji na akcjach Spółki, które nie generowały obowiązku zawiadomienia o 
zmianie stanu posiadania, Strony Porozumienia posiadały łącznie 27.431.173 akcji Spółki stanowiących 
24,64% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 27.431.173 głosów na walnym zgromadzeniu 
Spółki, stanowiących 24,64% ogólnej liczby głosów w Spółce. 
 
Po dokonaniu sprzedaży, o której mowa w niniejszym Zawiadomieniu, Strony Porozumienia posiadają łącznie 
25.110.702 akcji Spółki stanowiące 22,55% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 25.110.702 
głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 22,55% ogólnej liczby głosów w Spółce. 
 
Na dzień złożenia niniejszego Zawiadomienia brak jest podmiotów zależnych od Stron Porozumienia, innych 
niż objęte niniejszym Zawiadomieniem, posiadających akcje Spółki. 
 
Na dzień złożenia niniejszego Zawiadomienia brak jest również innych niż wskazane w Zawiadomieniu osób, 
o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy a także pełnomocników, o których mowa w art. 87 ust. 1 
pkt 4 Ustawy. 
    
 
 
        Maciej Wandzel 

Prezes Zarządu 
Aulos 1 Sp. z o.o. 


