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Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o oferc ie - nabyc ie lub zbycie znac znego pakietu akcji

Treść raportu:

Zarząd spółki Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie zwana dalej "Spółką", "Emitentem" niniejszym informuje o
otrzymaniu w dniu 12.01.2018 r. na podstawie art. 69 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 („Ustawa o ofercie”), zawiadomienia od Bartosza Michałek („Zawiadamiający”), o
zmniejszeniu udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów poniżej
progu 5%.
Zawiadamiający informuje, iż zmiana dotychczas posiadanego udziału nastąpiła w wyniku transakcji na rynku
regulowanym przeprowadzonych w dniach 10 i 11 stycznia 2018 roku.
Zawiadamiający informuje, iż przed zdarzeniem opisanym powyżej posiadał bezpośrednio 192.344 akcji Spółki,
stanowiących 8,91 % kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 192.344 głosów
stanowiących 6,76%% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Zawiadamiający informuje, że po przeprowadzeniu transakcji opisanych powyżej, posiada bezpośrednio 92.188
akcji Spółki, co stanowi 4,27% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawnia do wykonywania 92.188 głosów
stanowiących 3,24% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Ponadto Zawiadamiający informuje, iż nie występują podmioty zależne od niego posiadające akcje Spółki, nie
posiada instrumentów finansowych, o których mowa art. 69b ust. 1 Ustawy o ofercie, jak również nie występują
osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c Ustawy o ofercie.
Zawiadamiający informuje, że łączna suma liczby głosów wskazywanych na podstawie z art. 69 ust. 4 pkt 2,7 i 8
Ustawy o ofercie wynosi 192.344 głosów, co stanowi 6,76% ogólnej liczby głosów.

COMPERIA.PL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
COMPERIA.PL S.A.

Media (med)

(skróc ona nazwa emitenta)
02-672

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

Warszawa

(kod poc ztowy)

(miejscowość)

Konstruktorska

13
(ulica)

(numer)

+48 22 642 91 19

+48 22 642 91 19
(telefon)

(fax)

biuro@c omperia.pl

www.c omperia.pl
(e-mail)

(www)

951-220-98-54

140913752
(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkc ja

2018-01-12

Grzegorz Długosz

Prezes Zarządu

2018-01-12

Wojciech Małek

Członek Zarządu

Podpis

Komisja Nadzoru Finansowego

1

