
RB 50 2008TUP

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieŜący nr 50 / 2008

Data sporządzenia: 2008-11-07

Skrócona nazwa emitenta

TUP

Temat

Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu TUP S.A.

Podstawa prawna

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 7 listopada 2008 r., od akcjonariusza Spółki - Hlamata Holdings 
Limited, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Limassol, Cypr („Hlamata”), zawiadomienie 
złoŜone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 1 lit. a) i pkt 2 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 Hlamata informuje, Ŝe wskutek zniesienia 
uprzywilejowania co do głosu 1.855.000  naleŜących do Hlamata akcji imiennych serii A Spółki - w związku z 
dokonaniem w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., w dniu 3 listopada 2008 r., konwersji tych akcji 
na akcje zwykłe na okaziciela – uległ zmniejszeniu dotychczas posiadany udział Hlamata w ogólnej liczbie głosów 
na walnym zgromadzeniu Spółki („Zmiana Stanu Posiadania”).

Przed Zmianą Stanu Posiadania, Hlamata posiadała 6.508.851 akcji Spółki, stanowiących 42,79% udziału w 
kapitale zakładowym Spółki, które uprawniały do 69,52% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym 
zgromadzeniu Spółki, tj. do wykonywania 20.204.051 głosów z akcji Spółki. 

Po Zmianie Stanu Posiadania, Hlamata posiada 6.508.851 akcji Spółki, stanowiących 42,79% udziału w kapitale 
zakładowym Spółki, uprawniających do 59,07% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, 
tj. do wykonywania 12.784.051 głosów z akcji Spółki.
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