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RAPORT BIEŻĄCY Nr 7/2016 (ESPI)
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
Zarząd spółki IMAGIS Spółka Akcyjna („Spółka”, „Emitent”), działając na podstawie
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,
niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 24 marca 2016 r. zawiadomienia Magna
Polonia Spółka Akcyjna („Magna Polonia”), Magna Inwestycje Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością („Magna Inwestycje”) oraz Magna Inwestycje Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna („Magna Inwestycje
SKA”) o zmianie stanu posiadania akcji oraz głosów w Spółce.
Zawiadamiający poinformowali Spółkę, że w wyniku zbycia przez Magna Inwestycje
SKA w dniu 23 marca 2016 r. akcji Spółki, Magna Inwestycje SKA bezpośrednio a
pozostali Zawiadamiający pośrednio, zmniejszyli swój udział w Spółce poniżej progu
20% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Zbycie akcji nastąpiło w wyniku dokonanych w dniu 23 marca 2016 r. przez Magna
Inwestycje SKA transakcji sprzedaży na rynku regulowanym łącznie 552.571 sztuk
akcji Spółki.
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Przed transakcjami, o których mowa w niniejszym zawiadomieniu, Magna
Inwestycje SKA bezpośrednio, a pozostali Zawiadamiający pośrednio, posiadali
2.792.571 akcji Spółki reprezentujących 24,81% kapitału zakładowego Spółki
uprawniających do wykonywania 2.792.571
głosów na walnym zgromadzeniu
Spółki, co stanowiło 24,81% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Po przeprowadzeniu transakcji, będących przedmiotem niniejszego zawiadomienia,
Magna Inwestycje SKA bezpośrednio, a pozostali Zawiadamiający pośrednio,
posiadają 2.240.000 akcji Spółki reprezentujących 19,90% kapitału zakładowego
Spółki uprawniających do wykonywania 2.240.000 głosów na walnym zgromadzeniu
Spółki, co stanowi 19,90% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Ponadto Zawiadamiający oświadczyli, że brak jest podmiotów dominujących lub
zależnych od Zawiadamiających, posiadających akcje Spółki, jak i brak osób, o
których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c.

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
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