
Raport bieżący nr 7/2018, znaczne pakiety akcji – zmiana stanu posiadania 

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

Zgromadzeniu TAMEX Obiekty Sportowe  S.A.  

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

akcji. 

Zarząd spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą 

w Warszawie (dalej jako „Spółka”, „Emitent”), informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 4 

kwietnia 2018 r. otrzymał od Pana Konrada Sobeckiego zawiadomienie przekazane w 

wykonaniu obowiązków wynikających z postanowień art. 69 ust. 1, ust. 2 pkt 1 ppkt b i pkt 2 

oraz ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 

(tekst jednolity w Dz.U. z 2018 poz. 512) dotyczące zmiany stanu posiadania akcji Spółki 

przez Pana Konrada Sobeckiego sporządzone dnia 4 kwietnia 2018 r., o następującej treści: 

„Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 69 ust. 1, ust. 2 pkt 1 ppkt b i pkt 2 oraz ust. 4 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst 

jednolity w Dz.U. z 2018 poz. 512) uprzejmie informuję, że w wyniku zawarcia w dniu 4 

kwietnia 2018 r. umowy zbycia 6.413.629 akcji spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty 

Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”), posiadając przed 

transakcją 12.321.227 akcji Spółki, dających prawo do 63,35% głosów na walnym 

zgromadzeniu Spółki (i równocześnie stanowiących ten sam udział procentowy w ogólnej 

liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki), zmniejszyłem swój udział w ogólnej liczbie 

głosów w Spółce o co najmniej 5% (i równocześnie co najmniej o 1%), do poziomu 

wynoszącego poniżej 33% w ogólnej liczbie głosów w Spółce. 

Przed dokonaniem w/w transakcji, na dzień 3 kwietnia 2018 r., posiadałem 12.321.227 akcji 

Spółki, stanowiących 63,35% kapitału zakładowego (wyemitowanych akcji) Spółki i 

uprawniających do oddania 12.321.227 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co 

stanowiło 63,35% ogólnej liczby głosów w Spółce. 

Po dokonaniu rozliczenia w/w transakcji, na dzień 4 kwietnia 2018 r., posiadam 5.907.598 

akcji Spółki, stanowiących 30,37% kapitału zakładowego (wyemitowanych akcji) Spółki i 

uprawniających do oddania 5.907.598 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 

30,37% ogólnej liczby głosów w Spółce.  

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000512
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000512


Jednocześnie informuję, że inne podmioty ode mnie zależne nie posiadają akcji Spółki ani nie 

zawierałem żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem byłoby przekazanie 

uprawnień do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki, oraz że nie 

przysługuje mi dodatkowe prawo głosu z akcji zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 7 oraz 8 Ustawy o 

ofercie” 

 


