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Treść raportu:

Zarząd „Ruchu” Chorzów S.A. z/s w Chorzowie (zw. dalej „Spółką) informuje, iż otrzymał od Miasta Chorzowa
zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki o
następującej treści:
„Dotyczy : zawiadomienia z 16 lipca 2015 roku w przedmiocie ujawnienia aktualnego stanu posiadania w kapitale
zakładowym spółki Ruch Chorzów SA
Dnia 16 lipca 2015 r. Miasto Chorzów omyłkowo poinformowało, iż w wyniku rejestracji podwyższenia kapitału
zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii R (dalej rejestracja podwyższenia kapitału
zakładowego), zmieniło na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.07.2005 r. (Dz.U.2005 Nr 184 poz.1539)
o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
oraz o spółkach publicznych, udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Ruch Chorzów SA
(dalej Spółka)
1. Miasto Chorzów wskazuje, że na dzień sporządzenia zawiadomienia nie dokonano rejestracji podwyższenia
kapitału zakładowego. Miasto Chorzów na skutek subskrypcji objęło 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii R
Ruch Chorzów SA. i w związku z powyższym oczekuje na postanowienie Sądu Rejestrowego Katowice - Wschód w
Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS w przedmiocie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego.
2. Przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Miasto Chorzów posiada 4.153.845 akcji na okaziciela,
stanowiących 19,16 % udziału w kapitale zakładowym Spółki, dających 4.153.845 głosów na walnym
zgromadzeniu akcjonariuszy, co stanowi 19,16% w ogólnej liczbie głosów.
3. Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Miasto Chorzów będzie posiadać 5.153.845 akcji na
okaziciela, stanowiących 20,47% udziału w kapitale zakładowym Spółki, dających 5.153.845 głosów na walnym
zgromadzeniu akcjonariuszy, co będzie stanowić 20.47% w ogólnej liczbie głosów.
4. Nie występują podmioty zależne od Miasta Chorzów posiadające akcje spółki.
5. Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. C ustawy o ofercie.”
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