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Tytuł:  Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1, art. 69 ust. 2 oraz art. 69a Ustawy o ofercie 

publicznej 

Zarząd Spółki SARE SA z siedzibą w Rybniku („Emitent”, „Spółka”)  informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 

18.12.2017 r. otrzymał od DESTINY FOUNDATION z siedzibą w Gzira pod adresem 114, The Strand, 

Gzira GZR 1027, Malta  wpisanej do rejestru spółek pod numerem PFLP-165  (dalej DESTINY 

FOUNDATION) zawiadomienie o zmianie łącznej liczby posiadanych pośrednio przez DESTINY 

FOUNDATION akcji w kapitale zakładowym Spółki.  

Zmiana pośredniego udziału nastąpiła w dniu 18 grudnia 2017 r. poprzez nabycie przez DESTINY 

FOUNDATION 100% udziałów w spółce pod firmą Vision & Action Limited z siedzibą w Gzira pod 

adresem 114, The Strand, Gzira GZR 1027, Malta, wpisanej do Rejestru Spółek pod numerem C-38150 

(dalej VISION & ACTION), posiadającą na pośrednictwem WS Investments Limited z siedzibą w Gzira na 

Malcie pod adresem 114, The Strand, Gzira GZR 1027, Malta wpisanej do Rejestru Spółek pod 

numerem C-35967 (dalej WS INWESTMENT LTD), 801.544 (słownie: osiemset jeden tysięcy pięćset 

czterdzieści cztery) akcje Spółki, stanowiące 34,98% (słownie: trzydzieści cztery i dziewięćdziesiąt osiem 

setnych procenta) kapitału zakładowego i uprawniające łącznie do 801.544 (słownie: osiemset jeden 

tysięcy pięćset czterdzieści cztery) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, stanowiących 

34,98% (słownie: trzydzieści cztery i dziewięćdziesiąt osiem setnych procenta) ogólnej liczby głosów na 

walnym zgromadzeniu Spółki.  

Przed zmianą udziału DESTINY FOUNDATION nie posiadała pośrednio ani bezpośrednio akcji Spółki.  

Po zmianie udziału, DESTINY FOUNDATION nie posiada bezpośrednio akcji Spółki, natomiast posiada 

za pośrednictwem VISION & ACTION oraz WS INWESTMENT LTD  801.544 (słownie: osiemset jeden 

tysięcy pięćset czterdzieści cztery) akcje Spółki, stanowiące 34,98% (słownie: trzydzieści cztery i 

dziewięćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego i uprawniające łącznie do 801.544 

(słownie: osiemset jeden tysięcy pięćset czterdzieści cztery) głosów na walnym zgromadzeniu 

akcjonariuszy Spółki  

Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu. 

 

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