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Temat: Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu
iAlbatros Group S.A.
Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd spółki iAlbatros Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że w dniu
21 października 2016 roku otrzymał zawiadomienie, o zmniejszeniu przez Agencję Reklamową
CzART Sp. z o.o. udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, o
następującej treści:
"Na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca
2005 roku działając w imieniu Agencji Reklamowej CzART Sp. z o.o. niniejszym zawiadamiam:
W dniu 22.09.2016 r. Agencja Reklamowa CzART Sp. z o.o. zbyła, w ramach ogłoszonego
wezwania, na rynku regulowanym GPW w Warszawie 76 043 (słownie: siedemdziesiąt sześć
tysięcy czterdzieści trzy) akcje zwykłe na okaziciela spółki iAlbatros Group S.A.
Agencja Reklamowa CzART Sp. z o.o. informuje, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza
bezpośredniego oraz pośredniego zwiększenia lub zmniejszenia swojego zaangażowania w
Spółce. Ponadto Agencja Reklamowa CzART Sp. z o.o. informuje, że inne podmioty od niej zależne
nie posiadają akcji Spółki oraz, że Agencja Reklamowa CzART Sp. z o.o. nie zawierała żadnych
porozumień ani umów, których przedmiotem było by przekazanie uprawnienia do wykonywania
prawa głosu w Spółce.
Przed zmianą udziału w związku z zaistniałym wydarzeniem Agencja Reklamowa CzART Sp. z o.o.
posiadała 629 469 akcji iAlbatros Group S.A. („Spółka”), które stanowiły 5,39% udziału w kapitale
zakładowym Spółki oraz uprawniały do 629 469 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
co stanowiło 5,39% głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
W związku ze zdarzeniem, o których mowa powyżej, przekazuję poniższe informacje wymagane
stosownie do art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych:
a) aktualnie posiadana liczba akcji spółki iAlbatros Group S.A. wynosi 553 426 (słownie: pięćset
pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela,
b) aktualnie posiadany procentowy udział akcji spółki iAlbatros Group S.A. wynosi 4,74% (słownie:
cztery procent i siedemdziesiąt cztery setne);
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c) aktualnie posiadana liczba głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy iAlbatros Group S.A.
wynosi 553 426 (słownie: pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta dwadzieścia sześć) głosów;
d)aktualnie posiadany procentowy udział głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy
iAlbatros Group S.A. wynosi 4,74% (słownie: cztery procent i siedemdziesiąt cztery setne).”.
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