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Temat: Zawiadomienie o liczbie akcji spółki publicznej nabytych w wezwaniu z dnia 1 sierpnia
2016 roku i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów oraz o zmianie stanu posiadania
w związku z nabyciem tych akcji
Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie znacznego pakietu akcji w ramach wezwania
Treść raportu:
Zarząd spółki iAlbatros Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że w dniu
26 września 2016 roku, otrzymał zawiadomienie datowane na dzień 26 września 2016 roku
o liczbie akcji nabytych w wezwaniu ogłoszonym w dniu 1 sierpnia 2016 roku oraz procentowym
udziale w ogólnej liczbie głosów osiągniętym w wyniku wezwania o następującej treści:
„Zarząd spółki iAlbatros Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), w wykonaniu
obowiązku określonego w art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 77 ust. 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1382 ze zm.) („Ustawa
o Ofercie”), niniejszym informuje, że w dniu 26 września 2016 roku, w wyniku dokonanego
rozliczenia w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., Emitent nabył 1 384 083
(słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt trzy) akcji własnych
(„Akcje”). Nabycie Akcji dokonało się w związku z ogłoszonym w dniu 1 sierpnia 2016 roku
publicznym wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż powyżej wskazanej liczby Akcji, o którym
mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o Ofercie.
Przed zmianą udziału Spółka posiadała 27 396 (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy trzysta
dziewięćdziesiąt sześć) Akcji, stanowiących 0,235% kapitału zakładowego Spółki,
uprawniających do oddania 27 396 (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt
sześć) głosów, co stanowiło 0,235% ogólnej liczby głosów.
Po zmianie udziału, Spółka posiada łącznie 1 411 479 (słownie: jeden milion czterysta jedenaście
tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć) Akcji, co stanowi 12,10% kapitału zakładowego Spółki,
uprawniających do oddania 1 411 479 (słownie: jeden milion czterysta jedenaście tysięcy
czterysta siedemdziesiąt dziewięć) głosów, co stanowi 12,10% ogólnej liczby głosów.
Nie istnieją podmioty zależne od Emitenta posiadające akcje Emitenta.
Nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie.
Spółka nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy o Ofercie.
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Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 2, 7 i 8 Ustawy o Ofercie
wynosi 27 396 głosów, co stanowi 0,235% ogólnej liczby głosów.”
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
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1382 ze zm.).
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