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Raport bieżący nr 2/2014 ESPI 
 
Lipa, dn. 02.10.2014 r. 
 

Tytuł: Zawiadomienie o zbyciu akcji Emitenta 

 

Podstawa prawna:  

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji 
 

Treść raportu: 

Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 

(Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, ze zm.), Zarząd Excellence S.A. informuje o otrzymaniu 

od Kleina spółka komandytowo-akcyjna zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie 

publicznej o następującej treści: 

„Działając stosownie do treści przepisu art. 69 ust. 2 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 informuję, iż: 

w dniu 30 września 2014 r. nastąpiła zmiana dotychczas posiadanego przeze mnie udziału 

ponad 33 % ogólnej liczby głosów, o co najmniej 1 % ogólnej liczby głosów w Spółce 

Excellence S.A. W wyniku transakcji zawartych w dniu 30.09.2014 na rynku NewConnect 

zbyłem 113 727 sztuk akcji spółki Excellence S.A. 

 

Przed dokonaniem wymienionych w zawiadomieniu transakcji posiadała: 
Akcje serii A 

7 841 500 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych, co do głosu 1:2. co stanowiło 49,71% udziału w 

kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniało do wykonywania 15 683 000 głosów, co stanowiło 

66,29% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Excellence S.A. 

Akcje serii B 

 5 520 550 akcji zwykłych na okaziciela serii B, co stanowiło 35,00% udziału w kapitale Spółki oraz 

uprawniało do wykonywania 5 520 550 głosów, co stanowiło 23,33% ogółu głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Excellence S.A. 

Akcje serii C- dopuszczone do obrotu na rynku NewConnect 

 1 854 950 akcji zwykłych na okaziciela serii C, co stanowiło 11,76% udziału w kapitale Spółki oraz 

uprawniało do wykonywania 1 854 950 głosów, co stanowiło 7,84% ogółu głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Excellence S.A. 
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Po dokonaniem wymienionych w zawiadomieniu transakcji posiadam: 

Akcje serii A 

7 841 500 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych, co do głosu 1:2. co stanowiło 49,71% udziału w 

kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniało do wykonywania 15 683 000 głosów, co stanowiło 

66,29% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Excellence S.A. 

Akcje serii B 

 5 520 550 akcji zwykłych na okaziciela serii B, co stanowiło 35,00% udziału w kapitale Spółki oraz 

uprawniało do wykonywania 5 520 550 głosów, co stanowiło 23,33% ogółu głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Excellence S.A. 

Akcje serii C- dopuszczone do obrotu na rynku NewConnect 

 1 741 223 akcji zwykłych na okaziciela serii C, co stanowiło 11,04% udziału w kapitale Spółki oraz 

uprawniało do wykonywania 1 741 223 głosów, co stanowiło 7,36% ogółu głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Excellence S.A. 

 

Kleina spółka komandytowo-akcyjna przed zawarciem zgłaszanej transakcji posiadała łącznie  

15 217 000 akcji serii A, B i C, co stanowiło 96,47% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 

uprawniało do wykonywania 23 058 500 głosów, co stanowiło 97,46% ogółu głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Excellence S.A. 

Kleina spółka komandytowo-akcyjna po dokonaniu wyżej wymienionych transakcji posiada łącznie 15 

103 273 akcji serii A, B i C, co stanowi 95,75% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do 

wykonywania 22 944 773 głosów, co stanowiło 96,98% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Excellence S.A. 

 
 
 
 
Osoby reprezentujące spółkę: 
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