Raport bieżący nr 8/2010 z dnia 20 kwietnia 2010 roku
Atlas Estates Limited
Oświadczenie dotyczące oferty złożonej przez Fragiolig Holdings Limited

Rada Dyrektorów Atlas Estates Limited („Spółka”) zauważyła ogłoszenie dotyczące
obligatoryjnej oferty złożonej przez Fragiolig Holdings Limited opublikowane w piątek, 16
kwietni 2010 roku.
W chwili obecnej Rada Dyrektorów rozważa przedmiotową ofertę oraz będzie na bieżąco
informować o podejmowanych decyzjach. W zakresie dotyczących kolejnych ogłoszeń
Kolejne ogłoszenia akcjonariusze nie powinni podejmować jakichkolwiek działań.
Nowa regulacja prawna dotycząca ujawniania akcjonariuszy posiadających co najmniej 1%
udziałów w Atlas Estates Limited weszła w życie w dniu wczorajszym. Streszczenie nowych
wymagań związanych z ujawnianiem zostały przedstawione poniżej.
Osobami odpowiedzialnymi za niniejsze ogłoszenie są dyrektorzy Atlas Estates Limited.
Zgodnie z ich najlepszą wiedzą oraz przekonaniem, powziąwszy wszelkie uzasadnione kroki
celem sprawdzenia prawidłowości niniejszego, informacje zawarte niniejszym ogłoszeniu
pozostają w zgodzie z faktami i nie pomijają jakichkolwiek informacji które mogłyby
wpłynąć na istotność tychże informacji.
Osoba odpowiedzialna
Fairfax I.S. PLC, Nominated adviser
David Floyd
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Wymagania dotyczące ujawniania zgodnie z Kodeksem Przejęć (the Takeover Code)
(“Kodeks”)
Zgodnie z Zasadą 8.3(a) Kodeksu, każda osoba posiadająca posiadająca co najmniej 1%
zaangażowania w papiery wartościowe
jakiegokolwiek rodzaju podmiotu będącego
adresatem oferty (oblata) bądź papierów oferenta (będącego oferentem innym niż oferent w
stosunku do którego zostało ogłoszone, iż złożył ofertę gotówkową, lub w stosunku do której
istnieje prawdopodobieństwo że będzie ona ofertą gotówkową) jest zobowiązana do
ujawnienia Pozycji Otwarcia („Opening Position Disclosure”) następującej po rozpoczęciu
okresu oferty oraz, jeśli późniejsza, następującej po ogłoszeniu w którym pierwszy raz dany
oferent jest ujawniony.
Pozycja Otwarcia musi zawierać szczegóły osoby zaangażowanej oraz pozycje krótkie na
dane papiery wartościowe oraz prawa zapisu dotyczące danych papierów wartościowych
każdego z (i) adresatów oferty (ii) papierów oferenta(ów). Pozycja Otwarcia osoby do której
zastosowanie znajduje Zasada 8.3(a) musi zostać ogłoszona nie później niż o godzinie 15.30
(czasu londyńskiego) 10 – tego dnia roboczego następnego po rozpoczęciu okresu oferty oraz,
o ile znajduje zastosowanie, nie później niż o godzinie 15. 30 (czasu londyńskiego) 10 – tego
dnia roboczego następnego po opublikowaniu ogłoszenia oferenta w którym po raz pierwszy
został on określony. Odpowiednie osoby które dokonują transakcji danymi papierami
wartościowymi adresata oferty lub dokumentami oferenta przed terminem ostatecznym dla

ogłoszenia Pozycji Otwarcia muszą zamiast powyższego ogłosić Ujawnienie Transakcji
(„Dealing Disclosure”).
Zgodnie z Zasadą 8.3(b) Kodeksu, każda osoba posiadająca co najmniej 1% zaangażowania
lub wchodząca w posiadanie takiego zaangażowania w papiery wartościowe jakiegokolwiek
rodzaju podmiotu będącego adresatem oferty (oblata) bądź papierów oferenta jest
zobowiązania do ogłoszenia Ujawnienia Transakcji, jeśli osoba ta dokonuje transakcji na
papierach wartościowych adresata oferty lub oferenta. Ujawnienie Transakcji musi zawierać
szczegóły dotyczące transakcji oraz zaangażowania danego podmiotu oraz pozycje krótkie na
dane papiery wartościowe oraz prawa zapisu dotyczące danych papierów wartościowych
każdego z (i) adresatów oferty (ii) papierów oferenta(ów), z wyłączeniem zakresu w jakim
szczegóły te zostały uprzednio ujawnione zgodnie z Zasadą 8. Ujawnienie Transakcji przez
podmiot do którego zastosowanie znajduje Zasada 8.3(b) musi mieć miejsce nie później niż o
godzinie 15.30 (czasu londyńskiego) dnia następnego po dniu w którym miała miejsca dana
transakcja.
Jeśli dwa lub więcej podmiotów działają w porozumieniu, zarówno formalnym jak i
nieformalnym, zmierzając do objęcia lub przejęcia kontroli nad danymi papierami
wartościowym adresata oferty lub oferenta na potrzeby Zasady 8.3 będą postrzegane jako
jeden podmiot.
Pozycja Otwarcia musi zostać zgłoszona przez adresata oferty oraz każdego z oferentów, zaś
Ujawnienie Transakcji przez adresata oferty, każdego z oferentów oraz każdy podmiot
działający w porozumieniu z którymkolwiek z nim (patrz Zasada 8.1, 8.2 oraz 8.4).
Szczegóły dotyczące adresata oferty oraz oferenta w zakresie w jakim dotyczą one
odpowiednich papierów wartościowych w Pozycji Otwarcia oraz Ujawnieniu Transakcji
muszą zostać przedstawiona w formie tabelarycznej, gdzie formułę tabeli można odnaleźć w
Tabelach Ujawnień („Disclosure Table”) na stronie internetowej Takeover Panel
www.thetakeoverpanel.org.uk, w tym szczegóły dotyczące liczby przedmiotowych papierów
wartościowych, w przypadku gdy okres oferty został już rozpoczęty oraz gdy którykolwiek z
oferentów został uprzednio zidentyfikowany. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości w
zakresie przygotowania Pozycji Otwarcia lub Ujawnienia Transakcji należy kontaktować się
Departamentem Nadzoru Rynku (Panel’s Market Surveillance Unit) pod numerem +44 (0)20
7638 0129.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 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. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539)

