
 
RB nr 10/2015                                   
 
Data : 22-05-2015 
 
Temat: Rozwiązanie Porozumienia znaczących akcjonariuszy  
 
Podstawa prawna: art. 70 ust 1 ustawy o ofercie 
 
Treść raportu:  
 
Spółka ED invest S.A. („Spółka”) informuje, Ŝe otrzymała zawiadomienie o rozwiązaniu 
w dniu 22 maja 2015 r. Porozumienia Akcjonariuszy, którego celem było pozyskanie 
inwestora dla Spółki. Zawiadomienie przekazał p. Jerzy Dyrcz, upowaŜniony przez strony 
Porozumienia do wykonania obowiązków informacyjnych. O zawarciu Porozumienia 
Spółka informowała RB nr 5/2015 w marcu tego roku. 
 
Przed rozwiązaniem członkowie Porozumienia posiadali 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 w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. 
  
Po rozwiązaniu  Porozumienia stan posiadania kaŜdego akcjonariusza z osobna kształtuje 
się następująco: 

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 Akcjonariuszy  nie posiada akcji ED invest SA.  
 
Porozumienie rozwiązano, gdyŜ strony uznały, Ŝe bieŜąca koniunktura rynkowa nie 
sprzyja realizacji załoŜonego celu, a sytuacja spółki nie wymusza kontynuowania tematu. 
 
 
Podstawa szczegółowa: przepisy art. 69  w powiązaniu z art. 87 ust.1 pkt 6 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. Zofia Egierska – Prezes Zarządu 
2. Jerzy Dyrcz– Wiceprezes Zarządu 
3. Marek Uzdowski– Wiceprezes Zarządu 
 


