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Treść raportu: 

Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 

(Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, ze zm.), Zarząd CERABUD S.A. informuje o 

otrzymaniu od Pana Tomasza Mitrowskiego zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie 

publicznej o następującej treści: 

„Działając stosownie do treści przepisu art. 69 ust. 2 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 

2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuję, iż: 

w dniu 23 sierpnia 2010 r. nastąpiła zmiana dotychczas posiadanego przeze mnie udziału 

ponad 33 % ogólnej liczby głosów o co najmniej 1 % ogólnej liczby głosów w Spółce 

CERABUD SA.  W  wyniku transakcji zawartych w dniu 23.08.2010 na rynku NewConnect 

zbyłem 391.200 sztuk akcji spółki CERABUD S.A. 

 

Przed dokonaniem wymienionych w zawiadomieniu transakcji posiadałem: 

Akcje serii A 

 40.000.000 akcje imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu 1:2 . co stanowiło 

43,60% udziału w kapitale Spółki oraz uprawniało do wykonywania 80 000 000 głosów, co 

stanowiło 60,72% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu CERABUD S.A. 

 

Akcje serii B dopuszczone do obrotu na rynku NewConnect 

401.416 akcji serii B, co stanowiło 0,44% udziału w kapitale Spółki oraz uprawniało do 

wykonywania 401.416 głosów, co stanowiło 0,30% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu 

CERABUD S.A. 

 

Po dokonaniem wymienionych w zawiadomieniu transakcji posiadałem: 

Akcje serii A 

 40.000.0000 akcje imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu 1:2 . co stanowiło 

43,60% udziału w kapitale Spółki oraz uprawniało do wykonywania 80 000 000 głosów, co 

stanowiło 60,72% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu CERABUD S.A. 

 

Akcje serii B dopuszczone do obrotu na rynku NewConnect 

10.216 akcji serii B, co stanowiło 0,01% udziału w kapitale Spółki oraz uprawniało do 

wykonywania 10.216 głosów, co stanowiło 0,01% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu 

CERABUD S.A.” 

 

Pan Tomasz Mitrowski po dokonaniu wyżej wymienionych transakcji posiada łącznie  

40 010 216 akcji spółki CERABUD S.A. które stanowią 43,61% udziału w kapitale Spółki 

oraz uprawniało do wykonywania 80 010 216 głosów, co stanowiło 60,73% ogółu głosów na 

Walnym Zgromadzeniu CERABUD S.A.  
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