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Treść raportu: 

Zarząd Emitenta informuje, iż otrzymał w dniu 25.04.2016 r. od osoby obowiązanej do przekazania informacji, 

Pana Adama Buchajskiego zawiadomienie  o następującej treści:  

„W wykonaniu obowiązku dokonania zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 2 pkt. 1 lit. a), w zw. z art. 69a ust. 

1pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych 

do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r, poz.1382 z późn. zm. – 

„Ustawa”) informuję, że: 

uzyskałem informację, że zgodnie z Umową sprzedaży z dnia 20 kwietnia 2016 r. osoba bliska, tj. Spółka RDI LLC 

z siedzibą w Dover pod adresem: 28 Old Rudnick Lane, Dover, Stan Delaware 19901, Hrabstwo Kent, wpisanej 

do rejestru spółek pod numerem: 5991311, nabyła 1.970.000 (jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy) 

akcji Sanwil Holding S.A. z siedzibą w Lublinie pod adresem: ul. Cisowa 11, 20-703 Lublin, wpisanej do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000119088, które zostały zapisane na 

rachunku maklerskim osoby bliskiej w dniu 21 kwietnia 2016 r. 

w związku z czym uległ zmianie mój pośredni stan posiadania akcji Sanwil Holding S.A. 

Przed ww. transakcją posiadałem, wyłącznie pośrednio, 498.677 (czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy 

sześćset siedemdziesiąt siedem) akcji Sanwil Holding S.A. , stanowiących 5,95% kapitału zakładowego Sanwil 

Holding S.A. i uprawniających do 498.677 głosów na walnym zgromadzeniu Sanwil Holding S.A., stanowiących 

5,95% ogólnej liczby głosów. 

Obecnie posiadam, wyłącznie pośrednio, 2.468.677 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset 

siedemdziesiąt siedem) akcji Sanwil Holding S.A., stanowiących 29,56% kapitału zakładowego Sanwil Holding 

S.A. i uprawniających do oddania 2.468.677 głosów na walnym zgromadzeniu Sanwil Holding S.A., stanowiących 

29,56% ogólnej liczby głosów. 

W ciągu najbliższych 12 miesięcy nie zamierzam zwiększać swojego zaangażowania w Sanwil Holding S.A. 

Ponadto informuję, ze nie jest stroną umów, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do 

wykonywania prawa głosu (art. 87 ust. 1pkt. 3) lit. c) Ustawy).” 

 


