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Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Emitenta.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zarząd MNI S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 21 kwietnia 2017 roku do
Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentach finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
informujące, że w wyniku zbycia akcji spółki MNI S.A. w transakcjach na GPW w Warszawie, rozliczonych w dniu 12
kwietnia 2017 roku, Nationale Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej Fundusz), zmniejszył stan
posiadania akcji Emitenta poniżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Zgodnie z zawiadomieniem:
- przed zbyciem akcji Fundusz posiadał 4.701.458 akcji Spółki, co stanowiło 5,00% kapitału zakładowego Spółki i
był uprawniony do 4.701.458 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 5,00% ogólnej
liczby głosów;
- po zbyciu akcji i rozliczeniu transakcji Fundusz posiadał 4.337.560 akcji Spółki, co stanowiło 4,61% kapitału
zakładowego Spółki i był uprawniony do 4.337.560 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 4,61%
ogólnej liczby głosów.
Podstawa prawna:
Art. 70 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrum entów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz.
1382)
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