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Treść raportu: 

Zarząd Spółki SARE S.A. z siedzibą w Rybniku („Emitent”, „Spółka”), informuje na podstawie art. 70 pkt 1 

ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 

systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), że w dniu 19.01.2017 r. powziął informację o 

zmianie stanu posiadania akcji w związku z zawiadomieniem, otrzymanym od akcjonariusza Krzysztofa 

Dębowskiego, sporządzonym na podstawie art. 69 Ustawy.  

Powyższe zawiadomienie akcjonariusza dotyczy zmniejszenia posiadanego udziału w ogólnej liczbie 

głosów na walnym zgromadzeniu SARE S.A. poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów oraz o zmianie 

dotychczas posiadanego udziału ponad 10% w ogólnej liczbie głosów o co najmniej 2% ogólnej liczby 

głosów. Zmniejszenie dotychczas posiadanego udziału głosów, nastąpiło w wyniku zbycia 240.719 akcji, 

stanowiących 10,50% udziału w kapitale zakładowym Spółki, na podstawie umowy zawartej w dniu 30 

grudnia 2016 r. poza rynkiem regulowanym i przeniesienia akcji pomiędzy rachunkami w dniu 16 stycznia 

2017 r. 

 

Aktualnie akcjonariusz Krzysztof Dębowski nie posiada prawa głosu na walnym zgromadzeniu Spółki 

oraz nie posiada udziału w kapitale zakładowym Emitenta. 

 

Przedmiotowe zawiadomienie stanowi załącznik do raportu.  

 

 

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

 

Osoby reprezentujące spółkę: 

Dariusz Piekarski - Prezes Zarządu 

 



Warszawą dnia i8 stycznia ż017 r.

Krrysztof Dębowski
ul. Domaniewska 35b/1 59
0ż-672 Warszawa

KOMISJA N
Plac Warszawy

arSzawa

§ARE Spółka Akcyjna
Raciborska 35a
44-ża0 Rybnik

ZAWIADOMmNIE
O ZMNIEJ§ZBNIU POSIADANEGO UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIB GŁOSÓW NA

wALNIrIu ZGROMADZENIU SARE s.A. PONIZEJ 5v" w OGÓLNEJ LICZBIE GŁo§ow
ORAZ O ZMIANIE DOTYCHCZAS POSIADANEGO VDZIAŁIJ PONAD 10% W OGÓLNEJ

LICZBfE GŁOSÓW O CO NAJMNIE J 20ń OGOLNEJ LI;CZBY GŁOSÓW

Niniejszym, dzińając w imieniu własnym na podstawie ań- 69 ustawy o ofercie publicznej i waruŃach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o społkach
publicznych zdniaż9lipcaż005 r. (Dz.U. Nr 184, poz.1539 zpóźn. zm.) (dalej: ,§stawa o Ofercieoo),
zawiadamiam o zmniejszeniu udziafu w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu SARE S.A. z
siedzibą w Rybniku, prąl ul. Raciborskiej 35A, 44_200 Rybnik, wpisanej do Ęeshu przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000369700, NIP: 6422884378, RECON: 240a18741(dalej: ,,§półkao')
poniżej 5Yo udziaŁu w ogólnej liczbie głosów co jednocześnie stanowi nnianę dotychczas posiadanego
udziała ponad |aYo w ogólnej liczbie głosów o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów na walnym
zgromadzeniu Spółki.

Jednocześnieprzekazujępaniższeinformacje:

1, I}ata i rodzaj zd,arzenia powodującego zmianę udziału
Zmniejszenie dotychczas posiadanego udziafu ponad laYo w ogólnej liczbie głosów na walnym
zgromaózeniu Społki poniżej SYo udziału w ogólnej liczbie głosów nasĘpiło w wlmiku zbycia
240.719 akcji Spółki na podstawie umowy zawartaj w dniu 30 grudnia żaI6 r. poza rynkiem
regulowanym i przeniesienia akcji pomiędą. rachunkami w dniu 16 *yczntaż0I7 r.

2, Liezba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale
zakładowym spółki oraz §czba głońw zĘch akcji i ich procentorvy udział w ogólnej liczbie
głosów.
Przedvlyżej wymienioną znianąposiadałem 240.719 akcji Spółki, o wartości nominalnej O,Ia zł
kuńą które stanowiły I0,50Yo udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz dawńy prawo do
ż40.7|9 głosów na walnym zgromadzeniu Społki, które stanowły 10,50o/o udziŃll w ogólnej
liczbie głosów na walnym zgrarnadzeniu Spółki.

ASowEGo
1



Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładołrym spółki

orazliczbagłosów zĘchakcji i ich procentowy udziałw ogólnej liczbie głosów,

Akfualnie nie posiadam żadnych akcji Społki, a w konsekwencji nie posiadam prawa głosu na

wałnym zgromadzenia Spółki (odpowiednio przysługuje mi 0,00Yo udziaŁu w kapitale

zakładowym, 0,000ń udziału w ogólnej lic,zbię głosów na walnym zgtomadzeniu SPÓłki).

PodmioĘ zależłe, posiadające akcje spółki.
Brak.

Osoby, o których mowa w ań. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie
Brak.
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