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Zawiadomienie o liczbie posiadanych głosów na WZA Spółki.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o oferc ie - nabyc ie lub zbyc ie znac znego pakietu akc ji
Treść raportu:

Zarząd Stomil Sanok S.A. przekazuje otrzymaną od Aviva Investors Poland S.A. informację sporządzoną na
podstawie art. 69 ust.1 pkt 1) w związku z art. 87 ust.1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych (Dz.U. z 2009, Nr 185, poz.1439 ze zm.).
Aviva Investors Poland S.A., działając w imieniu i na rzecz funduszu inwestycyjnego Aviva Investors Specjalistyczny
Fundusz Inwestycyjny Otwarty (dalej "Fundusz") niniejszym informuje, że w wyniku transakcji kupna akcji spółki
Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego "STOMIL SANOK" S.A. ("Spółka"), dokonanej w dniu 25 marca 2013 r.
(rozliczonej w dniu 28 marca 2013 r.), zwiększył się poziom zaangażowania Funduszu w ogólnej liczbie głosów na
walnym zgromadzeniu Spółki.
W konsekwencji ww. zdarzenia Fundusz posiada 1.331.951 sztuk akcji Spółki, stanowiących 5,02% kapitału
zakładowgo Spółki, uprawniających do 1.331.951 głosów, które stanowią 5,02% ogólnej liczby głosów na walnym
zgromadzeniu Spółki.
Przed ww. zmianą Fundusz posiadał 1.037.357 sztuk akcji Spółki, stanowiących 3,91% kapitału zakładowego
Spółki i uprawniających do 1.037.357 głosów, co stanowiło 3,91% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu
Spółki.

SZPG STOMIL SANOK SA
(pełna nazwa emitenta)
SANOK

Chemic zny (c he)
(skróc ona nazwa emitenta)

38-500

(sektor wg. klasyfikac ji GPW w W-wie)

Sanok

(kod poc ztowy)

(miejsc owość )

Reymonta

19
(ulic a)

(numer)

013 465 44 44

013 465 44 55
(telefon)

(fax)

sekretariat@stomilsanok.c om.pl

www.stomilsanok.c om.pl

(e-mail)

(www)

687-00-04-321

004023400
(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkc ja

2013-03-29

Grażyna Kotar

Członek Zarządu

2013-03-29

Mariusz Młodec ki

Członek Zarządu

Podpis

Komisja Nadzoru Finansowego

1

