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KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr
20160729
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Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
VERTE S.A.
Temat
Otrzymanie zawiadomienia przekazanego w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 4 Ustawy
o ofercie publicznej
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie  nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Verte S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent", "Spółka"_ informuje, że w dniu 29 lipca 2016 r.
otrzymał zawiadomienie przekazane w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 4 Ustawy o
ofercie publicznej od pana Łukasza Bobeł, pełnomocnika akcjonariusza Magma Capital LTD, o poniższej
treści:
"Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
oraz o spółkach publicznych, ja niżej podpisany, będący pełnomocnikiem akcjonariusza spółki Magma
Capital LTD z siedzibą w Fino Buildings, Notabile Road, Mriehel Road BKR 3000, który to akcjonariusz
głosował na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Verte S.A. w dniu 28 lipca 2016 roku
zawiadamiam, iż w dniu tym reprezentowałem wyżej wymienionego akcjonariusza na tym zgromadzeniu i
wykonywałem prawo głosu bez odrębnej instrukcji do głosowania.
Zgodnie z udostępnioną mi przez Spółkę listą akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz spółka Magma Capital LTD, posiada 7.677.500 akcji imiennych
uprzywilejowanych _w tym co do głosu, w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy na Walnym
Zgromadzeniu_, co stanowi 46,78 % w kapitale zakładowym oraz uprawnia do wykonywania 51,03 %
ogólnej liczby głosów.
W związku z powyższym zawiadamiam, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 lipca
2016 roku reprezentowałem i wykonywałem prawo głosu na podstawie pełnomocnictwa bez pisemnej
instrukcji ww. akcjonariusza reprezentującego w sumie 7.677.500 akcji, co stanowi 46,78 % w kapitale
zakładowym oraz uprawnia do wykonywania 51,03 % ogólnej liczby głosów _art.87 ust. 1 pkt 4 ustawy o
ofercie_. Wspomniane akcje na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiły 56,13% głosów na
tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
Wedle mojej wiedzy nie istnieją podmioty zależne od Magma Capital LTD, które posiadałyby akcje Spółki.
Wedle mojej wiedzy Magma Capital LTD nie jest posiadaczem instrumentów finansowych, które po upływie
terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniałyby lub zobowiązywałyby ich posiadacza do nabycia akcji z
prawami głosu wyemitowanych przez Spółkę.
Wedle mojej wiedzy Magma Capital LTD nie jest posiadaczem instrumentów finansowych, które odnoszą się
do akcji Spółki w sposób pośredni lub bezpośredni i mają skutki ekonomiczne podobne do skutków
instrumentów finansowych określonych w zdaniu poprzednim."
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