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Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabyc ie lub zbyc ie znacznego pakietu akc ji

Treść  raportu:

Zarząd spółki TUP S.A. („Spółka”) otrzymał w dniu 3 grudnia 2008 r., od akcjonariuszy Spółki – ElŜbiety Moritz wraz 
z męŜem Lesławem Moritz i jego syna Roberta Moritz wraz z Ŝoną Małgorzatą Moritz („Rodzina Moritz”), 
zawiadomienie złoŜone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 1 lit. c) i pkt 5 oraz ust. 3 i ust. 
4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539, ze zm.), w którym 
Rodzina Moritz informuje, Ŝe wskutek uzyskania przez ElŜbietę Moritz statusu podmiotu dominującego w Hlamata 
Holdings Ltd., spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Limassol, Cypr („Hlamata”) będącej 
akcjonariuszem Spółki posiadającym 6.508.851 akcji Spółki, stanowiących 42,79% udział w kapitale zakładowym 
Spółki i uprawniających do 59,07% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. do 
wykonywania 12.784.051 głosów z akcji Spółki - w związku z objęciem przez ElŜbietę Moritz, w dniu 1 grudnia 2008 
r., większości udziałów w podwyŜszonym kapitale zakładowym Hlamata – uległ w sposób pośredni zwiększeniu 
dotychczas posiadany łącznie przez Rodzinę Moritz udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu 
Spółki.

Przed zwiększeniem ww. udziału w ogólnej liczbie głosów, Rodzina Moritz posiadała bezpośrednio łącznie 
1.477.837 akcji Spółki, stanowiących 9,71% udział w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 6,83% 
głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki tj. do wykonywania 1.477.837 głosów z akcji 
Spółki, w tym ElŜbieta Moritz i Lesław Moritz posiadali łącznie 1.388.621 akcji Spółki stanowiących 9,13% udział w 
kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 6,42% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu
Spółki tj. do wykonywania 1.388.621 głosów z akcji Spółki.
    
Po zwiększeniu ww. udziału w ogólnej liczbie głosów, Rodzina Moritz posiada łącznie 7.986.688 akcji Spółki, 
stanowiących 52,50% udział w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 65,90% głosów w ogólnej liczbie 
głosów na walnym zgromadzeniu Spółki tj. do wykonywania 14.261.888 głosów z akcji Spółki (w tym pośrednio, 
przez Hlamata jako podmiot zaleŜny od ElŜbiety Moritz - 6.508.851 akcji Spółki, stanowiących 42,79% udział w 
kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 59,07% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym 
zgromadzeniu Spółki, tj. do wykonywania 12.784.051 głosów z akcji Spółki), przy czym ElŜbieta Moritz i Lesław 
Moritz posiadają bezpośrednio oraz przez Hlamata, jako podmiot zaleŜny od ElŜbiety Moritz - łącznie 7.897.472 
akcji Spółki stanowiących 51,91% udział w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 65,49% głosów w 
ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki tj. do wykonywania 14.172.672 głosów z akcji Spółki.

Rodzina Moritz, w tym ElŜbieta Moritz osobiście, zamierza utrzymać swoje zaangaŜowanie kapitałowe w spółce, 
traktując to jako trwałą inwestycję, co do której nie przewiduje zmniejszenia swojego stanu posiadania w okresie 
najbliŜszych 12 miesięcy, natomiast nie moŜna wykluczyć zwiększania stanu posiadania w tym okresie w wyniku 
realizacji obowiązków ustawowych dotyczących znacznych pakietów akcji.
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