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Treść raportu:

Zarząd "Ruchu" Chorzów S.A. z/s w Chorzowie (zw. dalej Emitentem) informuje, iż do siedziby Emitenta wpłynęło
zawiadomienie od Palau Sp. z o.o. z/sw Katowicach o następujacej treści:
"Działając w imieniu Palau sp. z o.o. (Spółka) w związku z przepisem art. 69 ust.1 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 (Ustawa) niniejszym zawiadamiam, iż w dniu 17 lutego 2017 roku
Spółka zawarła umowę sprzedaży akcji na okaziciela skutkującą zmniejszeniem do 0,00 % udziału w kapitale
zakładowym i ogólnej liczbie głosów przysługujących Palau sp. z o.o. w spółce „Ruch” Chorzów S.A. z siedzibą
w Chorzowie (Emitent).
Uprzednio Palau sp. z o.o. posiadała 1 500 000 akcji i głosów w spółce Emitenta, którym odpowiadał
udział w wysokości 5,38% w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów.
Oświadczam ponadto, iż nie występują podmioty zależne od Spółki posiadające akcje Emitenta oraz nie
występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy."
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