6 gľudnia 20LB r

Do:

K6MISJA NADZORU FINANsowEGo, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
ccc s.A., ul. Strefowa 6, 59-70L Polkowice [dalej:,,ccc s.A.",,,Spółka'')

1)

2)

ZAWIADoMIENIE o ZMIANIE STANU PoSIADANEGo UDZIAŁU W oGoLNEJ tIczBIE

GŁosÓWWsPÓŁcE

Podstawa pľawna zawiadomienia: art' 69 ust. 1 pkt 1) i pkt 2) ustawy z dnia 29lipca 2005 r. o
ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obľotu oraz o spółkach publicznych [,,Ustawa o ofeľcie"; tekst jednolity DZ.U. z 20IB r.,
poz.5L2, ze zm.) w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 1) Ustawy o ofercie.

Zawiadamiaiący:

UtTRo

S.ä r.l. fsociétéä ľesponsabilité limitée): ul. Rue Aldringen 23,L-

11LB Luksemburg (dalej: ,,ULTRO'') w imieniu własnym i jako następca
prawny spółki przejmowanej Ultro sp. z o'o. (uI. Strefowa 6, 59-101
Polkowice).

I'

DATA I RODZAJ ZDARZENIA P0WODUJĄCEG0 ZMIANĘ UDZIAŁU:

Zawiadamiający niniejszym informuje, że w dniu 3 gľudnia 20LB r' nastąpiło połączenie
transgraniczne ULTR0 oraz spółki Ultro sp' z o.o', KRS nr 0000609286 (dzień połączenia zgodnie z prawem luksembuľskim dzień publikacji w luksemburskim dzienniku urzędowym:
Recueil Electľonique des Sociétéset Associations, uchwały zgromadzenia wspólników spółki
przejmującej tj' ULTRO w sprawie połączenia), w wyniku którego ULTRO wstąpił we wszystkie
prawa i obowiązki Ultro sp. z o'o' i z mocy prawa przejął wszystkie jej aktywa ĺ pasywa, W tym
akcje Spółki a tym samym ULTRO został akcjonariuszem bezpośľednim Spółki.
W wyniku przyŁączenia Ultro sp' z o.o. do ULTRO Zawiadamiający nabył łącznie 11.060.000 akcji

Spółki, stanowiących łącznie 26,860/o kapitału zakładowego i uprawnĺających do 16.520.000
głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących34,55o/ow ogólnej |iczby głosów w Spółce.
W wyniku povĺyższego zdarzenia prawnego udział ULTRO w ogólnej liczbie głosów w Spółce
przekroczył progi 33o/oi33 7/3o/o natomiast udział Ultro sp' z o'o. spadł poniżej 5o/o tj' do 0%.

II.

L|IZBAAKCJI PoSIADANYCH PRZED ZMIANĄ UDZ|AŁU I IcH PRocENToWY UDZ|AŁ:

Przed zdarzeniem opisanym povĺyżejULTRO nie posiadał akcji Spółki, natomiast Ultro sp' z o.o.
posiadała łącznie LL.060.000 akcji Spółki stanowiących łącznie 26,860/o kapitału zakładowego i
uprawniających do L6.520'000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 34,55o/o
ogólnej |iczby głosów w Spółce, w tym:

a)

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 10.920.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
stanowiący ch 22,B4o/o o gólne j |iczby głos ów w Sp ółce;

L

b)

5.600.000 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących łącznie 13,60/o kapitału
zakładowego i uprawniających do 5.600.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
stanowiących LL,71o/o ogólnej liczby głosów w Spółce'

III.

LI1ZBAAKTUALNIE PoSIADANYCH AKCJI I IcH PRocENToWY UDZ|AŁI

zdarzeniu opisanym powyżej Ultro sp' Zo'o. nie istnieje, natomiast ULTRO posiada
bezpośľednioL1.060.000 akcji Spółki stanowiących łącznie 26,860/o kapitału zakładowego i
uprawniających do 16.520.000 głosów na Walnym Zgromadzenĺu Spółki, stanowiących34,55o/o

Po

ogólnej |iczby głosów w Spółce, w tym:

a)

5.460.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu fkażda taka akcja uprawnia do
dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki), stanowiących łącznie 73,260/o kapitału
zakładowego i uprawniających do 10.920.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
stanowiących22,84o/o ogólnej Liczby głosów w Spółce;

5.600.000 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących łącznie 13,60/o kapitału
zakładowego i uprawniających do 5.600.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,

b)

stanowiących

IV'

ogólnej |iczby głosów w Spółce'

1'L,71o/o

PoDMIoTY ZALEŻNEZAWIADAMIAIĄCEG9P9SIADAIĄCEAK6IESPoĺxI:

Zawiadamiaj ący nie posiada

v.

p

odmiotów za|eżny ch posiadaj ących akcj e Spółki.

osoBY, o KToRYCH MOWA W ART. 87 UST. L PKT 3 LIT. C) USTAWY O OFERCIE:

Nie występują osoby, o których mowa w aľt. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy o ofercie.

u.

L|CąBA GŁosÓW Z AKC|I oBLIcZoNA W SPoSÓB oKREŚLoNY W ART' 698 UST.
USTAWY O OFERCIE:

3

Zawiadamiający, ani żaden z jego podmiotów za|eżnych nie posiadali przed powyższymi
zmianami udziału ani nie posiadają instrumentów finansowych, które po upływie terminu
zapadalności bezwarunkowo uprawniają lub zobowiązllją ich posiadacza do nabycia akcji, z
którymi 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 finansowych określonych w zdaniu poprzedzającym, niezależnie od tego, czy
instrumený te są wykonywane przez rozliczenie pienię żne a o któľych mowa w art' 69b ust' L pkt
I) i2) Ustawy o ofercie.

VII.

ŁĄCZNA SUMA L\CZBY GŁosow 0RAZ IEJ PRoCENT0WY UDZIAŁ:

Łącznasuma liczby głosów oraz jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosóW o których mowa
9) Ustawy o ofeľcie Wynoszą odpowiednio: 16.520'000 oraz 34,55o/o
w art. 69 ust. 4

ZaZawi

Dariusz

1)
2)
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