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Skrócona nazwa emitenta
LASER-MED S.A.
Temat
Zmiana stanu posiadania
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd spółki Laser-Med spółka akcyjna ("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, niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 24 marca 2017 roku zawiadomienia
od akcjonariusza Pana Artura Górskiego o zmianie stanu posiadania akcji oraz głosów w
Spółce.

Poniżej treść zawiadomienia:

Na podstawie art. 69 ust.1 pkt.1 ustawy o Ofercie Publicznej i Warunkach Wprowadzenia
Instrumentów Finansowych do Zorganizowanego Obrotu oraz Spółkach Publicznych w
sprawie zmiany dotychczas posiadanego pakietu akcji informuję w imieniu własnym ogólnej
o przekroczeniu przeze mnie udziału powyżej 33 % ogólnej liczby głosów na walnym
zgromadzeniu Laser-Med S.A. z siedzibą w Bydgoszczy .
Przekroczenie progu 33% zostało spowodowane w wyniku nabycia w dniu 21.03.2017 roku
w drodze umowy cywilnoprawnej 128.664 ( słownie: dwadzieściasiedemtysięcysześćset)
akcji Emitenta o wartości nominalnej 1 zł ( słownie jeden złotych) każda Spółki Laser-Med
S.A. Z siedzibą w Bydgoszczy.

Przed transakcją posiadałam 54.600 sztuk akcji co stanowi 9,90 % udziału w kapitale
zakładowym oraz 54.600 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Laser-Med S.A. , co
stanowi 9,90 % udziału w ogólnej liczbie głosów.

W wyniku przeprowadzenia wyżej wskazanej transakcji posiadam 183.264 akcji Spółki
Laser-Med S.A. , co stanowi 33,22% udziału w kapitale zakładowym oraz 183.264 głosów na
Walnym Zgromadzeniu Spółki Laser-Med S.A. , co stanowi 33,22 % udziału w ogólnej liczbie
głosów.

Informuję ponadto, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wykluczam ani zmniejszenia, ani
zwiększenia swojego udziału w akcjonariacie Spółki.

Nie istnieją podmioty zależne od osoby zobowiązanej ani osoby, o których mowa w art. 87
ustawy o ofercie, które posiadałyby akcje Spółki.


