Raport bieŜący nr 24/2010 z dnia 25 sierpnia 2010 roku
Atlas Estates Limited
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 24 sierpnia 2010 roku otrzymała
informację, w której RP Partners Fund i RP Explorer Master Fund (zwani łącznie
„Zbywcami”) zawiadamiają, iŜ w wyniku dokonanej w dniu 23 sierpnia 2010 roku transakcji
zbycia („Zbycie”) przez Zbywców akcji Spółki, udział posiadanych przez Zbywców głosów
w Spółce uległ zmniejszeniu poniŜej progu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce
(„Informacja Zbywców”).
Jednocześnie Rada Dyrektorów Spółki informuje, Ŝe w dniu 25 sierpnia 2010 roku otrzymała
informację, w której Pricewaterhousecoopers Associates Limited działający jako trustee
Atlas Project Purpose Trust („PwC”) zawiadamia, iŜ w wyniku dokonanego w dniu 23
sierpnia 2010 roku nabycia („Nabycie”) przez PwC akcji Spółki, udział posiadanych przez
PwC głosów w Spółce przekroczył próg 5% ogólnej liczby głosów w Spółce („Informacja
PwC”).
Zgodnie z Informacją Zbywcy, bezpośrednio przed Zbyciem Zbywcy posiadali w Spółce
5.560.616 akcji, reprezentujących 5.560.616 głosów w Spółce. Aktualnie Zbywcy posiadają
3.144.608 akcji Spółki, co stanowi 6,72% udziału w kapitale zakładowym Spółki i daje
3.144.608 głosów w Spółce, co stanowi 6,72% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Zgodnie z Informacją PwC bezpośrednio przed Nabyciem nie posiadał w Spółce Ŝadnych
akcji, ani głosów. Aktualnie PwC, posiada 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.
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.)
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