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Uchwała Zarządu TUP S.A. o zamianie części akcji imiennych uprzywilejowanych serii A na akcje zwykłe na 
okaziciela
Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieŜące i okresowe

Treść  raportu:

Zarząd spółki TUP S.A. („Spółka”)  informuje, Ŝe działając na wniosek akcjonariusza Spółki – Hlamata Holdings 
Ltd. z siedzibą na Cyprze (złoŜony Spółce na podstawie art. 334 § 2 KSH w dniu 21 października 2008 r. za 
pośrednictwem Domu Maklerskiego BZ WBK S.A.), podjął uchwałę o dokonaniu zamiany naleŜących do Hlamata 
Holdings Ltd.  akcji imiennych uprzywilejowanych serii A w liczbie 1.855.000 sztuk, na akcje zwykłe na okaziciela. 
Zamiana wymaga przeprowadzenia operacji konwersji tych akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 
S.A. („KDPW”), o co Spółka niezwłocznie wystąpi do KDPW.
Zgodnie z art. 5 ust. 2 statutu Spółki, akcje imienne serii A są akcjami załoŜycielskimi, uprzywilejowanymi co do 
głosu w ten sposób, Ŝe jedna akcja imienna serii A uprawnia do pięciu głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 
Statut Spółki nie przewiduje Ŝadnych ograniczeń w zakresie zamiany akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela. 
Stosownie do art. 352 KSH, w przypadku zamiany akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela, powyŜej 
wskazane uprzywilejowanie co do głosu wygaśnie, w związku z czym po zamianie, kaŜda z 1.855.000 akcji serii A 
będzie akcją zwykłą, uprawniającą do jednego głosu na walnym zgromadzeniu. Zamiana akcji imiennych 
uprzywilejowanych serii A na akcje zwykłe na okaziciela spowoduje, Ŝe wszystkie akcje Spółki będą łącznie 
uprawniać do 21 642 613 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Spółka otrzymała informację od Hlamata Holdings Ltd., Ŝe nabycie akcji TUP S.A., o którym Spółka informowała 
raportem bieŜącym 87/2007, stanowiło inwestycję długoterminową i w dającym się przewidzieć terminie Spółka 
Hlamata nie zamierza zbywać akcji spółki TUP S.A.
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