Ropczyce, 2016-10-07

Temat: Zawiadomienie o objęciu akcji przez Interminex Handelsgesellschaft m.b.H.
otrzymane w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Raport Bieżący nr 45/2016

Zarząd spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A. („Spółka”) informuje, że w
dniu 6 października 2016 r., wpłynęło do Spółki zawiadomienie w trybie art. 69 ust.1 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, od
akcjonariusza – spółki: Interminex Handelsgesellschaft m.b.H. z siedzibą w Wiedniu
(„Interminex”) o przekroczeniu przez Interminex progu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem przekroczenie przez INTERMINEX progu 10%
ogólnej liczby głosów w Spółce nastąpiło w dniu 30.09.2016 r. w wyniku rejestracji w
rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki o kwotę 1.150.342,50 zł w drodze emisji 460.137 akcji Spółki na
okaziciela serii D („Rejestracja Podwyższenia”), które to akcje zostały w dniu 26.08.2016 r.
objęte przez INTERMINEX. O Rejestracji Podwyższenia INTERMINEX powzięła wiadomość w
dniu 03.10.2016 r. z raportu bieżącego Spółki nr 44/2016.
Przed Rejestracją Podwyższenia INTERMINEX posiadała bezpośrednio 180.248 akcji Spółki,
reprezentujących 3,91% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 180.248 głosów na
Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 3,91% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Po Rejestracji Podwyższenia INTERMINEX posiada bezpośrednio 640.385 akcji Spółki,
reprezentujących 12,64% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 640.385 głosów
na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 12,64% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Ponadto INTERMINEX oświadczyła, że:
1)

nie istnieją podmioty zależne od INTERMINEX w rozumieniu Ustawy o ofercie, które
posiadałyby akcje Spółki;

2)

nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c. Ustawy o ofercie;

3)

INTERMINEX nie przysługuje dodatkowe prawo głosu z akcji obliczone zgodnie z art. 69
ust. 4 pkt 7 oraz 8 Ustawy o ofercie.

Przedmiotowe zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: 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 (t. j. Dz. U. z 2009 roku, nr. 185 poz. 1439 ze zm.)

