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Informacje uzyskane na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.

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

Treść raportu:

EMG Spółka Akcyjna [Emitent, Spółka] działając na podstawie 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 [t.j. Dz. U. 2016, poz. 1639 z późn. zm.] oświadcza, że w dniu 27 lipca 2017 roku 
otrzymała od Esotiq & Henderson S.A. [Zawiadamiający] zawiadomienia złożone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 
ustawy o ofercie, o: 

1. zmniejszeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce w wyniku rejestracji w dniu 21 
lipca 2017 roku podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii B i 
C, w łącznej liczbie 2 233 500. Przed zaistnieniem zdarzenia powodującego zmianę udziału Esotiq & Henderson 
S.A. posiadał 999 998 akcji Spółki, stanowiących 100% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 1 
999 996 głosów, to jest 100% udziału w ogólnej liczbie głosów. Po rejestracji podwyższenia kapitału Emitenta 
Esotiq & Henderson S.A. posiadał 999 998 akcji, stanowiących 30,93% kapitału zakładowego i uprawniających do 
wykonywania 1 999 996 głosów, którym odpowiadał udział w ogólnej liczbie głosów w wysokości 47,24%. 
Zawiadamiający oświadczył, że nie występują podmioty od niego zależne posiadające akcje spółki oraz nie 
występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. C ustawy o ofercie.

2. zmniejszeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce w wyniku zbycia w dniu 27 
lipca 2017 roku 999 998 akcji Emitenta. Przed zaistnieniem zdarzenia powodującego zmianę udziału Esotiq & 
Henderson S.A. posiadał 999 998 akcji Spółki, stanowiących 30,93% kapitału zakładowego i uprawniających do 
wykonywania 1 999 996 głosów, którym odpowiadał udział w ogólnej liczbie głosów w wysokości 47,24%. Po 
zbyciu akcji Emitenta Esotiq & Henderson S.A. nie posiada akcji i głosów w Spółce, wobec czego udział 
Zawiadamiającego w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów w Spółce wynosi 0,00%. Zawiadamiający 
oświadczył, że nie występują podmioty od niego zależne posiadające akcje spółki oraz nie występują osoby, o 
których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. C ustawy o ofercie.
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