
 
RB nr 5/2015                                   
 
Data : 3-03-2015 
 
Temat: Porozumienie znaczących akcjonariuszy  
 
Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie  
 
 
Treść raportu:  
 
Zarząd ED invest S.A. („Spółka”) informuje  o otrzymaniu 03-03-2015 r. zawiadomienia 
o zawartym ustnym porozumieniu („Porozumienie”) czworga akcjonariuszy, którego 

celem jest pozyskanie dla Spółki inwestora finansowego/branŜowego.  

Z zawiadomienia wynika, Ŝe w dniu zawarcia, tj. 03-03-2015 r.,  Porozumienie,  
posiadało łącznie 10.119.378 (dziesięć milionów sto dziewiętnaście tysięcy trzysta 
siedemdziesiąt osiem) akcji Spółki, co odpowiada takiej samej liczbie głosów na Walnym 
Zgromadzeniu, stanowiąc 79,65 % kapitału zakładowego i tyleŜ procent ogólnej liczby 
głosów na Walnym Zgromadzeniu. 
  
Przed zawarciem  Porozumienia jego strony posiadały; 

1. Zofia Egierska –  2 553 160 akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 
20,10% kapitału zakładowego i taki sam odsetek ogółu głosów na Walnym 
Zgromadzeniu; 

2. Jerzy Dyrcz -  2 560 018 akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu, co odpowiada 
20,15 % kapitału zakładowego i 20,15% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu; 

3. Marek Uzdowski -  2 503 100 akcji  i głosów na Walnym Zgromadzeniu, co 
stanowi 19,70% kapitału zakładowego i taki sam odsetek ogółu głosów na 
Walnym Zgromadzeniu; 

4. Zbigniew Wasilewski – 2 503 100 akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu, co 
odpowiada 19,70% kapitału zakładowego i 19,70% ogółu głosów na Walnym 
Zgromadzeniu; 
 

 
śaden podmiot zaleŜny od stron Porozumienia nie posiada akcji ED invest SA. 
Porozumienie nie jest zainteresowane powiększaniem stanu posiadania, poza realizacją 
obowiązku wynikającego z art. 74 ust.2 ustawy o ofercie, jeśli wcześniej nie zostanie 
osiągnięty załoŜony cel. 
Obowiązki informacyjne Porozumienia będą wykonywane przez Jerzego Dyrcza. 
 
Podstawa szczegółowa: art. 69 ust. 1 oraz art. 87 ust.1 pkt 5 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. 2005 Nr 184 poz. 1539) 
 

Osoby reprezentujące spółkę: 
 
1. Jerzy Dyrcz – Wiceprezes Zarządu 
2. Marek Uzdowski – Wiceprezes Zarządu 
3. Zbigniew Wasilewski - Wiceprezes Zarządu 
 


