
Raport bieżący nr 27/2016  

Temat:  Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA 

Tamex Obiekty Sportowe S.A.  

 Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu 

akcji 

 

Treść raportu: Zarząd spółki TAMEX Obiekty Sportowe S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: 

Tamex, Spółka)  informuje, że w dniu 11 października 2016 roku powziął w trybie art. 69 ust. 

1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych  informację o zmniejszeniu udziału do poziomu 0% w ogólnej liczbie głosów na 

Walnym Zgromadzeniu Tamex przez dotychczasowego akcjonariusza Spółki, Investor 

Fundusz Inwestycyjny Zamknięty  zarządzany przez Investors Towarzystwo Funduszy 

Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie otrzymanego zawiadomienia 

sporządzonego w dniu 10 października 2016 roku, o następującej treści: 

 

„Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i 

warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu 

oraz o spółkach publicznych  ((Dz.U. z 2013 r. poz. 1382) [„Ustawa”], Investors Towarzystwo 

Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („Investors TFI”) uprzejmie informuje, 

że w wyniku zawarcia transakcji sprzedaży akcji, w dniu 10 października 2016 r. stan 

posiadania akcji spółki Tamex Obiekty Sportowe S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przez 

Investor Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („Investor FIZ”, „Fundusz”) zarządzany przez 

Investors TFI zmniejszył się do poziomu 0% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu 

Spółki, w ten sposób, że: 

 

1) Przed zawarciem transakcji Investor FIZ - posiadał 6.408.579 akcji, które stanowiły 

32,95% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do 32,95% głosów w 

ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. do wykonywania 6.408.579 

głosów z akcji Spółki. 

 

2) W wyniku zawarcia transakcji Investor FIZ nie posiada żadnych akcji w kapitale 

zakładowym Spółki i nie jest uprawniony do wykonywania prawa głosu na walnym 

zgromadzeniu Spółki. 

  

Nie istnieją podmioty zależne od Funduszu i Investors TFI, które posiadałyby akcje Spółki. 

 

Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki przez Fundusz 

nie nastąpiło w związku z posiadaniem akcji w sytuacji określonej w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) 

Ustawy.” 


