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Nabycie znacznego pakietu akcji Emitenta i przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zarząd spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 20 kwietnia 2017 roku
do Spółki wpłynęło, od Prezesa Zarządu Emitenta - Pana Marka Południkiewicza, zawiadomienie treści
następującej:
„W związku z regulacją art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi przy
zachowaniu wymogów wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 roku w
sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz
zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych, jak też na
podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotów oraz spółkach publicznych, niniejszym
zawiadamiam o kupnie przez moją osobę 3.000.000 (słownie: trzech milionów) akcji spółki MNI S.A. z s iedzibą w
Warszawie.
Nabycie akcji spółki MNI S.A., będące przedmiotem niniejszej informacji, zostało dokonane na podstawie
transakcji giełdowych z dnia 18 kwietnia 2017 roku po cenie 0,15 złotych za akcję.
W konsekwencji zawarcia tej transakcji wolumen akcji przysługujących mojej osobie wzrósł do 5.349.891
(słownie: pięć milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji spółki MNI S.A.
z siedzibą w Warszawie, co stanowi 5,69% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do oddania
5.349.891 głosów, co stanowi 5,69% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Jednocześnie informuję, że przed dokonaniem powyżej wskazanej transakcji posiadałem 2.349.891 (słownie:
dwa miliony trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji spółki MNI S.A. z siedzibą
w Warszawie co stanowiło 2,50% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniało do oddania 2.349.891
głosów, co stanowiło 2,50% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Jednocześnie informuję o braku podmiotów zależnych od akcjonariusza dokonującego zgłoszenia, posiadających
akcje Spółki oraz o tym, iż nie łączy mnie z żadnym innym podmiotem umowa, której przedmiotem jest przekazanie
uprawnienia do wykonywania prawa głosu.”
Podstawa prawna:
Art. 70 pkt. 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz art.160 ust.4 ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi.
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