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Raport bieŜący nr 22/2010 z dnia 2 lipca 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 otrzymała w dniu 1 lipca 2010 roku 
informację, w której Fragiolig Holdings Limited („Fragiolig”) zawiadamia, iŜ w wyniku 
dokonanego w dniu 28 czerwca 2010 roku rozliczenia („Ostatnie Rozliczenie”) ostatnich 
zapisów złoŜonych w ramach wezwania ogłoszonego przez Fragiolig do zapisywania się na 
sprzedaŜ wszystkich akcji Spółki niebędących w posiadaniu Fragiolig i stron działających z 
nią w porozumieniu („Wezwanie”), udział posiadany przez Fragiolig wzrósł o co najmniej 
1% ogólnej liczby głosów w stosunku do wcześniej przekazanej informacji z dnia 14 czerwca 
2010 roku przekazanej do publicznej wiadomości dnia 14 czerwca 2010 roku 
(„ Informacja ”).  
 
Zgodnie z informacją ogłoszoną przez Spółkę w dniu 24 czerwca 2010 roku, w wyniku 
Wezwania, posiadane obecnie przez Fragiolig akcje zwykłe Spółki w liczbie 31.761.877 
stanowią 67.79% udziału w wyemitowanym kapitale zakładowym Spółki. 
 
Aktualnie Fragiolig, łącznie ze stronami działającymi z nią w porozumieniu posiadają 
43.849.609 akcji Spółki, co stanowi 93,59% udziału w kapitale zakładowym Spółki i daje 
43.849.609 głosów w Spółce, co stanowi 93,59% ogólnej liczby głosów w Spółce. 
 
Zgodnie z Informacją bezpośrednio przed Ostatnim Rozliczeniem Fragiolig oraz strony 
działające z nią w porozumieniu posiadały 30.588.703 akcji Spółki, co stanowiło 65,3% 
kapitału zakładowego Spółki i odpowiadało 30.588.703 głosom w Spółce, co stanowiło 
65,3% 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.) 


