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Przekroczenie progu w dół 10%
Postawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd JWW Invest S.A. ("Emitent") informuje, iż dnia 13.02.2015 roku Emitent otrzymał od
JWW Investment Ltd zawiadomienie sporządzone na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29
lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. W wyniku dokonania
transakcji: Sprzedaży 220 710 akcji spółki zwykłych na okaziciela JWW Invest S.A. w dniu
01.12.2014 r. przez JWW Investment Ltd z siedzibą na Cyprze nastąpiło przekroczenie progu
10% w dół ogólnej liczby głosów w JWW Invest S.A. przez JWW Investment Ltd z siedzibą
na Cyprze. Przed dokonaniem transakcji JWW Investment Ltd posiadał łącznie 2 005 312
akcji i głosów JWW Invest S.A. na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 18,23% udziału w
kapitale oraz 11,14% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu, w tym:
• 1 205 312 akcji zwykłych na okaziciela i głosów, co stanowiło 10,96 % udziału w kapitale i
6,7% udziału w głosach oraz
• 800 000 akcji imiennych oraz tyle samo głosów, co stanowiło 7,28 % udziału w kapitale i
4,45% udziału w głosach
Po dokonaniu transakcji JWW Investment Ltd posiadał łącznie 1 784 602 akcji i głosów
JWW Invest S.A. na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 16,23% udziału w kapitale oraz
9,92% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu, w tym:
• 984 602 akcji zwykłych na okaziciela i głosów, co stanowiło 8,95% udziału w kapitale i
5,47% udziału w głosach oraz
• 800 000 akcji imiennych oraz tyle samo głosów, co stanowiło 7,28% udziału w kapitale i
4,45% udziału w głosach.
Transakcja dokonana została na rynku ASO NewConnect, sesyjna zwykła. Pan Jerzy Wcisło
jest jedynym komplementariuszem spółki JWW Investment k.s. (podmiot prawa
słowackiego), która jest 100% udziałowcem JWW Investment Limited.
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