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Treść  raportu:

Zarząd TUP S.A. informuje, Ŝe w dniu 25.01.2007 roku otrzymał od państwa ElŜbiety i Lesława Moritz 
zawiadomienie następującej treści:

„Zgodnie z treścią art. 69 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 i z uwzględnieniem art. 87 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 
roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 
obrotu oraz o spółkach publicznych, zawiadamiamy, Ŝe łącznie przekroczyliśmy próg 5% ogólnej liczby głosów w 
spółce TUP S.A. z siedzibą w Warszawie.
1. W dniu 21.02.2007 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego zarejestrował podwyŜszenie kapitału zakładowego spółki TUP S.A. poprzez emisję 1.377.120 akcji 
zwykłych na okaziciela serii D, wyemitowanych w ramach subskrypcji prywatnej i objętych przez nas.
2. Przed zaistnieniem powyŜszego zdarzenia nie posiadaliśmy akcji TUP S.A. Pozostajemy w związku małŜeńskim.
Akcje zostały nabyte przez nas do majątków osobistych.
3. Łączna liczba aktualnie posiadanych przez nas aktualnie akcji spółki TUP S.A. wynosi 1.377.120 (jeden milion 
trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia) akcji, w tym:
ElŜbieta Moritz posiada 438.232 akcje 
Lesław Aleksander Moritz posiada 938.888 akcje.
4. Łączny procentowy udział posiadanej przez nas aktualnie liczby akcji w kapitale zakładowym spółki TUP S.A. 
wynosi: 14,18% (czternaście i osiemnaście setnych procent), w tym:
udział liczby akcji ElŜbiety Moritz w kapitale zakładowym spółki wynosi 4,51%
udział liczby akcji Lesława Aleksandra Moritz w kapitale zakładowym spółki wynosi 9.67%
5. Łączna liczba głosów na walnym zgromadzeniu spółki TUP S.A. z aktualnie posiadanych przez nas akcji wynosi 
1.377.120 (jeden milion trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia) głosów, w tym:
ElŜbieta Moritz ma prawo do 438.232 głosów
Lesław Aleksander Moritz ma prawo do 938.888 głosów.
6. Łączny procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki TUP S.A. z aktualnie 
posiadanych przez na akcji wynosi 5,84% (pięć i osiemdziesiąt cztery setne procent) głosów, w tym:
ElŜbieta Moritz ma prawo do 1,86% ogólnej liczby głosów
Lesław Aleksander Moritz ma prawo do 3,98 ogólnej liczby głosów”.
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