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Treść raportu:           

Zarząd Emitenta informuje, iż otrzymał w dniu dzisiejszym zawiadomienie o następującej treści:  

"Spółka RDI LLC z siedzibą w Dover pod adresem: 28 Old Rudnick Lane, Dover, Stan Delaware 19901, 

Hrabstwo Kent, wpisana do rejestru spółek pod numerem: 5991311 (dalej jako "RDI LLC"), w 

wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych z dnia 29 lipca 2005 (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) (dalej "Ustawa"), niniejszym 

zawiadamia o zbyciu akcji spółki 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 (dalej "Sanwil").  

Wskazane powyżej zbycie nastąpiło na podstawie wniesienia papierów wartościowych do VALUE 

Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym Subfunduszem 1 z siedzibą w Warszawie (adres: Plac 

Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa), wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego 

przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFi 1339 

(„Fundusz”), zarządzanego przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., z siedzibą w 

Warszawie, w ramach dokonanej w dniu 28 kwietnia 2016 r. wpłaty na certyfikaty inwestycyjne serii 

002 Funduszu, w wyniku czego RDI LLC zbyło posiadane bezpośrednio 814.686 (osiemset czternaście 

tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć) akcji Sanwil, która to liczba stanowiła 9,75% udziału w jej 

kapitale zakładowym i bezpośrednio uprawniała do oddania 814.686 (ośmiuset czternastu tysięcy 

sześciuset osiemdziesięciu sześciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu Sanwil, co stanowiło 9,75% 

głosów w ogólnej liczbie głosów w Sanwil.  

Akcje z transakcji zostały zaksięgowane na rachunku maklerskim nabywcy w dniu 28 kwietnia 2016 r. 

Przed zdarzeniami objętymi niniejszym zawiadomieniem RDI LLC posiadała łącznie, pośrednio  

i bezpośrednio 2.867.686 (dwa miliony osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt 

sześć) akcji Sanwil, która to liczba stanowiła 34,33% udziału w jej kapitale zakładowym i bezpośrednio 

uprawniała do oddania 2.867.686 (dwóch milionów ośmiuset sześćdziesięciu siedmiu tysięcy 

sześciuset osiemdziesięciu sześciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu Sanwil , co stanowiło 34,33% 

głosów w ogólnej liczbie głosów w Sanwil.  

RDI LLC informuje, że aktualnie nie posiada żadnych akcji Sanwil, bezpośrednio ani pośrednio.  

RDI LLC nie ma zamiaru dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy 

od złożenia zawiadomienia.  

Ponadto RDI LLC informuje, że inne niż wyżej wymienione podmioty od niej zależne nie posiadają 

akcji Sanwil oraz że RDI LLC nie zawierała żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem 

byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu w Sanwil."    

        


