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1)

2)

ZAWIADoMIENIE o ZMIANIE STANU PoSIADANEGo UDZIAŁU W oGoLNEJ LlczBtE

GŁosowWsPoŁcE

Podstawa pľawna zawiadomienia: art' 69 ust' 1 pkt I) i 2) ustawy z dnia 29 |ipca 2005 r. o
ofeľcie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (,,Ustawa o ofeľcie"; tekst jednolity Dz.U. z 20IB r.,
poz. 5L2, ze zm.) w zw ' z art. 69a ust' L pkt 1) i 3) Ustawy o ofeľcie.

Zawiadamiaiący:

I'

DATA

I

Daľiusz Miłek, adres do doręczeń: ul. Strefowa 6, 59-L07 Polkowice

RoDZAI ZDARZENIA PoWoDUJĄCEGo ZMIANĘ UDZIAŁU

Zawiadamiający niniejszym informuje, że:
- w dniu 3 gľudnia 2OIBr.,nastąpiło połączenie tľansgraniczne spółki za|eżnejZawiadamiającego
ULTR6 S.ä r.I. zsiedzibąw Luksemburgu [dalej: ,,ULTRO") oraz spółki za|eżnej Zawiadamiającego
Ultro sp' zo'o' z siedzibą w Polkowicach, KRS nr 0000609286 (dzień połączenia - zgodnie z

prawem luksemburskim dzień publikacji w luksemburskim dzienniku urzędowym: Recueil
Electronique des Sociétéset Associations, uchwały zgľomadzenia wspólników spółki
przejmującej tj. ULTRO w sprawie połączenia,), w wyniku którego ULTRO wstąpił we wszystkie
prawa i obowiązki Ultľo sp. z o.o. i z mocy prawa przejął wszystkie jej aktywa i pasywa, W tym
akcje Spółki a tym samym ULTRO został akcjonariuszem bezpośrednim Spółki [Zdarzenie A);
- w dniu 5 gľudnia 2078 r., nastąpiło wniesienie aportu do spółki za\eżnej Zawiadamiającego

ULTRS Holding SCSp z siedzibą w Luksemburgu [dalej: ,,ULTRO Holding") w postaci 99,9o/o
udziałów spółki za|eżnej Zawiadamiającego ULTRO S.ä r.l. z siedzibą w Luksembuľgu, w wyniku
którego ULTRO Holding został akcjonariuszem pośrednim Spółki [Zdaľzenie B);
tym samym:

a)

b)

w wyniku Zdarzenia A udział Zawĺadamiającego w ogólnej liczbie głosów w Spółce za
pośrednictwem spółki za|eżnej Ultro sp' z o'o. zmniejszył się do 0% [Ultro sp. Z o.o.
przestała istnieć) przy równoczesnym zwiększeniu udzĺałuZawiadamiającego w ogólnej
liczbie głosów w Spółce za pośrednictwem spółki za|eżnej ULTRO do 34,55o/o [w wyniku
przyłączenia Ultro sp' z o.o' do ULTRO);
w wyniku Zdarzenia B udział Zawiadamiającego w ogólnej liczbie głosów w Spółce nie
zmienił się, jedynie udział ten kontrolowany jest za pośľednictwem spółki za|eżnej
Zawiadamiającego ULTRO Holding, która to Spółka jest podmiotem dominującym ULTRO'

L

II.

LICZBAAKCII PoSIADANYCH PRZED ZMIANĄ UDZIAŁU

I ICH

PRoCENToWY UDZ|AŁ:

Zawiadamiający przed Zdarzeniem A i Zdarzeniem B nie posiadał bezpośľednioakcji Spółki.
Zawiadamiający posiadał pośrednio, za pośľednictwemspółki za|eżnej Ultľo sp. z o'o. łącznie
11.060.000 akcji Spółki stanowiących łącznie 26,860/o kapitału zakładowego i upľawniających do
16.520'000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących34,55o/o ogólnej liczby głosów
w Spółce, w tym:

a)

b)

5.460'000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu [każda taka akcja uprawnia do
dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki), stanowiących łącznie 13,260/o kapitału
zakładowego i uprawniających do 1'0.920.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
stanowiących22,B4o/o ogóInej liczby głosów w Spółce;
5'600.000 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących łącznie L3,60/o kapitału
zakładowego i uprawniających do 5.600.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
stanowiących LL,7Lo/o ogólnej |iczby głosów w Spółce'

III.

LICZBA AKTUALNIE PoSIADANYCH AKCII

I

IcH PRocENToWY UDZ|AŁ:

PoZdarzeniu AiZdarzeniu B opisanych povĺyżej Zawiadamiający nie posiada bezpośľednio akcji
Spółki. Zawiadamiający posiada akcje Spółki pośrednio, za pośrednictwem podmiotu za|eżnego
ULTR6 Holding, który jest podmiotem dominującym ULTRO, która to spółka posiada
bezpośrednio 11'060.000 akcji Spółki stanowiących łącznie 26,860/o kapitału zakładowego i
uprawniających do 16'520.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 34,55o/o
ogólnej |iczby głosów w Spółce, w tym:

a)

b)

5'460.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu (każda taka akcja uprawnia do
dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki), stanowiących łącznie t3,26o/o kapitału
zakładowego i uprawniających do 10.920'000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
stanowiących22,B4o/o ogólnej Iiczby głosów w Spółce;
5.600.00o akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących łącznie 1'3,60/o kapitału
zakładowego i uprawniających do 5.600.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
stanowiących II,7Lo/o ogólnej |iczby głosów w Spółce.

IV.

PoDMIoTY ZALEZNE ZAWIADAMIA]ĄcEGo PoSIADAIĄCE AKCIE Społxl:

Zawiadamiający nie posiada innych podmiotów za|eżnych posiadających akcje Spółki, niż
jego
wskazane w niniejszym zawiadomieniu [bezpośredni akcjonariusz Spółki ULTRO S.ä r.l. oraz
podmiot dominujący ULTRO Holding scsp).

V'

osoBY, o KTÓRY6H M9WAWART' 87 UsT.

1

PKT 3 LIT' c) USTAWY o OFERCIE:

Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. L pkt 3 lit. c) Ustawy o ofercie'

VI'

L|}ZBA GŁosÓW

Z

AKCII oBLICZoNA W sPosÓB oKREŚLoNY W

ART.698 UsT'

3

USTAWY O OFERCIE:
Zawiadami ający, ani żaden z jego podmiotów za|eŻnych nie posiadali przed powyższymi
zmianami udziału ani nie posiadają instrumentów finansowych, które po upływie terminu
zapadalnościbezwaľunkowo uprawniają lub zobowiązują ich posiadacza do nabycia akcji, z
któľymi związane są prawa głosu, wyemitowanych już przez Spółkę, lub odnoszą się do akcji
Spółki w sposób pośredni lub bezpośredni i mają skutki ekonomiczne podobne do skutków
instrumentów fĺnansowych określonych w zdaniu poprzedzającym, niezależnie od tego, czy
pkt
te są wykonywane przezrozliczenie pieniężne o których mowa w aľt. 69b ust. 1

instrumený
L) i2) Ustawy o ofercie.

l

2

uI.

ŁĄczNA SUMA LlcZBY GŁoSÓW oRAz

JEI

PRocENToWY |JDZ|AŁ

Łącznasuma liczby głosów oraz jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów, o których mowa
W art. 69 ust. 4 pkt 9) Ustawy o ofercie vvynoszą odpowiednio: 16.520.000 oľaz 34,55o/o.

Daľiusz

otľzymuią:
1) Komisja Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, POLSKA;

2)

faxz 22 2625532,mail: znaczne.pakieĘĺ@knf.gov.pl

CCC S.A., ul. Strefowa 6, 59't0t Polkowice, POLSKA
fax: +48 7 6 84 SB 431, mail: ir@ccc.eu
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