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Rada Dyrektorów spółki Atlas Estates Limited („Spółka”) niniejszym zawiadamia, że w dniu 
14 kwietnia 2014 roku została podpisana umowa przeniesienia własności akcji, w wyniku 
której prawa i obowiązki podmiotu zależnego od Spółki - Atlas Fundusz Inwestycyjny 
Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie („Zbywca”) wynikające  
z posiadanych akcji w podmiocie zależnym od Spółki – HGC Gretna Investments Spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., zostały przeniesione w całości („Umowa 
Przeniesienia”) na podmiot zależny od Spółki – Gretna Investments Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 4 S.K.A. z siedzibą w Warszawie („Nabywca”). 
 
 
W związku z zawarciem Umowy Przeniesienia Zbywca przeniósł na rzecz Nabywcy 
28.081.200 akcji imiennych serii A o numerach od 000 002 801 do 028 084 000, każda  
o wartości nominalnej 1 zł, o łącznej wartości nominalnej 28.081.200 zł, stanowiących 99,99 
% akcji w kapitale zakładowym HGC Gretna Investments Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie („Akcje”); wartość ewidencyjna akcji w 
księgach wynosi 200.373.402,60 zł.   
 
W zamian za przeniesienie na rzecz Nabywcy prawa własności Akcji, Zbywca objął  500.000 
uprzywilejowanych akcji imiennych serii B Nabywcy, od numeru 00 001 do numeru 500 000, 
o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja i o łącznej cenie emisyjnej 164.679.389 zł,  
od numeru 00 001 do numeru 500 000, o łącznej wartości nominalnej 50.000 zł, które 
stanowią 50 % akcji w kapitale zakładowym Nabywcy. 
 
 
 
 
Wartość akcji przekracza 10% kapitałów własnych Spółki. 
 
 
 
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów (Dziennik Ustaw nr 33, 
poz. 259) z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych 
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za 
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem 
członkowskim. 
 
Artykuł 56 paragraf 1 punkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej  
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu  
oraz o spółkach publicznych (t.j.  Dz. U. 2009 r., Nr 185, poz. 1439) 
 


