
 
 
 
 
Raport bieŜący nr 27/2010 z dnia 10 września 2010 roku 
Atlas Estates Limited 
 

Stan posiadania akcji 
 

W nawiązaniu do raportu bieŜącego nr 24/2010 z dnia 25 sierpnia 2010 roku oraz raportu 
bieŜącego z dnia 26/2010 z dnia 27 sierpnia 2010 roku na podstawie art. 70 pkt 1) Ustawy o 
ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. 
U. 2009 r. nr 185, poz. 1439 t.j.), Rada Dyrektorów Atlas Estates Limited („Spółka”) 
niniejszym informuje, Ŝe w dniu 10 września 2010 roku otrzymała informację, w której 
Fragiolig Holdings Limited („Fragiolig”) będącej członkiem grupy kapitałowej Pana Rona 
Izaki i jego rodziny („Grupa Izaki”), działającej w porozumieniu w rozumieniu art. 87 ust. 1 
pkt. 5) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych  
z RP Explorer Master Fund, RP Partners Fund oraz podmiotach z nimi powiązanych (łącznie 
„Strony Działające w Porozumieniu”) przekazała informację zgodnie z którą w związku 
ze zbyciem przez RP Partner Fund w dniu 23 Sierpnia 2010 roku („Zbycie”) 2.416.008 akcji 
Spółki, co stanowi 5,15% udziału w kapitale zakładowym Spółki i daje 2.416.008 głosów w 
Spółce, co stanowi 5,15% ogólnej liczby głosów w Spółce udział posiadanych przez Strony 
Działające w Porozumieniu głosów w Spółce uległ zmniejszeniu poniŜej progu 90% ogólnej 
liczby głosów w Spółce. 
 
Zgodnie z informacją otrzymaną od Fragiolig bezpośrednio przed Zbyciem Strony Działające 
w Porozumieniu posiadały w Spółce 43.849.609 akcji, stanowiących 93,59% udziału w 
kapitale zakładowym Spółki reprezentujących 43.849.609 głosów w Spółce co stanowi 
93,59% ogólnej liczby głosów w Spółce. Aktualnie Strony Działające w Porozumieniu 
posiadają łącznie 41.433.601 akcji Spółki, co stanowi 88,44% udziału w kapitale zakładowym 
Spółki i daje 41.433.601 głosów w Spółce, co stanowi 88,44% ogólnej liczby głosów w 
Spółce. 
 
 
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1) 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. 2009 r. nr 185, poz. 1439 t.j.) 


