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Treść raportu:
Zarząd AC S.A. („Spółka”) z siedzibą w Białymstoku informuje, że w dniu dzisiejszym został
poinformowany:
I.
przez małżonków Piotra Laskowskiego i Mariolę Grażynę Laskowską o osiągnięciu
0% ogólnej liczby głosów w AC S.A. w wyniku zmniejszenia dotychczasowego
udziału w ogólnej liczbie głosów o 6,78%, na skutek wniesienia w dniu 26.08.2014 r.
649.225 akcji serii A Spółki w formie wkładu niepieniężnego do NOVEMBER I sp. z
o.o. - I - S.K.A. w zamian za akcje tej spółki.
Bezpośrednio przed transakcją przeniesienia własności w dniu 26.08.2014 r. Piotr
Laskowski posiadał 209.298 akcji serii A Spółki, a Mariola Grażyna Laskowska
posiadała w 439.927 akcji serii A Spółki, tj. łącznie 649.225 akcji serii A Spółki, co
stanowiło 6,78% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce oraz kapitale
zakładowym Spółki. Ogólna liczba akcji Spółki wynosi 9.581.150.
Akcjonariusze także poinformowali, iż brak jest podmiotów zależnych od
akcjonariuszy dokonujących zawiadomienia, posiadających akcje Spółki oraz brak
jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c wyżej powołanej ustawy w
stosunku do akcjonariuszy.
II.

przez NOVEMBER I sp. z o.o. - I - S.K.A. z siedzibą w Warszawie o przekroczeniu 5%
ogólnej liczby głosów w AC S.A. w wyniku nabycia w dniu 26.08.2014 r. od Piotra
Laskowskiego 209.298 akcji serii A Spółki i od Marioli Grażyny Laskowskiej 439.927
akcji serii A Spółki, tj. łącznie 649.225 akcji serii A Spółki wskutek ich wniesienia w
formie wkładu niepieniężnego do spółki w zamian za akcje w jej kapitale
zakładowym.
Bezpośrednio przed transakcją akcjonariusz nie posiadał akcji Spółki.
Po dokonaniu transakcji NOVEMBER I sp. z o.o. - I - S.K.A. posiada 649.225 akcji
serii A Spółki, co stanowi 6,78% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce oraz
kapitale zakładowym Spółki. Ogólna liczba akcji Spółki wynosi 9.581.150.
Akcjonariusz także poinformował, iż brak jest podmiotów zależnych od akcjonariusza
dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje Spółki oraz brak jest osób, o
których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c wyżej powołanej ustawy w stosunku do
akcjonariusza.

Podstawa prawna: art. 69 ust. 1 pkt 2) w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5) i ust. 4 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; 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 (tekst jedn. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.).

