4MASS S.A.
Raport ESPI
Kancelaria Publiczna
Podstawa prawna: art. 70 pkt 1) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia
29 lipca 2005 r.
Temat: Zmiana stanu posiadania
Treść:
Zarząd 4MASS S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu
dzisiejszym Emitent powziął informację od Astoria Capital sp. z o.o. z siedzibą w Płocku (dalej:
„Akcjonariusz”), który na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 oraz art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca
2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych
do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: „Ustawa o ofercie”)
zawiadomił, iż w związku ze zrealizowaniem transakcji sprzedaży akcji zwykłych na okaziciela Spółki
zmniejszył się jego udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w następujący
sposób.
1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:
Sprzedaż akcji poprzez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie 11.105.000 (słownie:
jedenaście milionów pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, zawartych:
- w dniu 23.01.2019 sprzedanych zostało 24.545 akcji Spółki,
- w dniu 24.01.2019 sprzedanych zostało 75.455 akcji Spółki,
- w dniu 25.01.2019 sprzedanych zostało 5.143.921 akcji Spółki,
- w dniu 28.01.2019 sprzedanych zostało 5.861.079 akcji Spółki.
2) Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym
spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Przed dokonaniem transakcji sprzedaży w dniu 22.01.2019 r. Akcjonariusz posiadał 11.005.000 akcji
Spółki reprezentujących około 34,05 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz dających prawo do
oddania 11.005.000 głosów, tj. około 34,05 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
3) Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz
liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Po dokonaniu transakcji sprzedaży w dniach od 23.01.2019 r. do 28.01.2019 r. Akcjonariusz nie
posiada akcji Spółki.
4) Podmioty zależne od Akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje Spółki:
Akcjonariusz poinformował, iż nie istnieją podmioty zależne od Akcjonariusza, posiadające akcje
Spółki.
Osoby reprezentujące spółkę:
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