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Art. 70 pkt 1 Ustawy o oferc ie - nabyc ie lub zbycie znac znego pakietu akcji

Treść raportu:

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: "ustawa o
ofercie"), Zarząd "Ruchu" Chorzów S.A. z/s w Chorzowie (dalej "Spółka) informuje, do siedziby Spółki wpłynęło
zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej - Pana Aleksnadra Kurczyka (dalej: "Akcjonariusz") iż dnia 22 grudnia
2014 roku doszło do zmiany podmiotowej w zakresie 9,95% udziału w kapitale zakładowym Ruchu Chorzów S.A.
z/s w Chorzowie, poprzez sprzedaż 2 056 938 akcji na podstawie umowy sprzedaży zawartej dnia 22 grudnia 2014
roku w Katowicach ze spółką AMG Silesia sp. z .o.o z/s w Chorzowie.
Wg informacji zawartych w przedmiotowym zawiadomieniu Akcjonariusz przed zawarciem umowy posiadał 2 931
349 akcji Spółki, co stanowiło 14,18% udziału w kapitale zakładowym Spółki, co dawało 14,18% w ogólnej liczbie
głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (dalej: "WZA").
Aktualnie Akcjonariusz posiada 874 411 akcji Spółki, które stanowią 4,23% udziału w kapitale zakładowym Spółki,
co stanowi 4,23% ogólnej liczby głosów.
W okresie najbliższych 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia Akcjonariusz nie zamierza zwiększać swojego
udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki.
Wśród akcjonariuszy nabywających akcje Spółki występują podmioty zależne od Akcjonariusza.
Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie.
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