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SARE Spółka Akcyjna
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44-ż00 Rybnik

ZA\ilIADOMIENIE
o ZMMEJSZENIU POSIADANEGO I]DZIAŁU \il OGÓLNEJ LICZBIE GŁo§Ó\il NA

WALI\rYM ZGROMADZENIU SARE S.A. ORAZ O ZMIANIE DOTYCI{CZAS
POSIADANEGO UDZIAŁU PONAD 10% w OGÓLNEJ LICZBIE GŁo§Ów o Co

NAJMNIE J 2"ń DGDLNEJ LTCZBY GŁosow

Na podstawlę art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych
do zorgantzowanego systemu obrotu otaz o spółkach publicznych z dniaż9 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184,
poz. 1539 zpóźn. zm,) (dalej: ool}stawa o Ofercie'o), Petrovasko za,wiadamia o zmniejszeniu udziału w
ogólnej liczbie głosów na waln;łn zgtomadzeniu SARE S.A. z siedzibą w Rybniku, przy ul.
Raciborskiej 35A, 44-200 Rybnik, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KĄowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000369700, NIP: 6422884378, REGON: 24001874I (dalej: ,oSpółka") poniżej 5Yo udziału w ogólnej
|iczbie głosów co jednocześnie stanowi zmianę dotychczas posiadanego udziafu ponad 10Yo w ogólnej
liczbie głosów o co najmniej ż%o ogolnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,

Jędnocześnie Petrovasko przekaĄe poniższe informacje:

L Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału
Zmniejszenie dotychczas posiadanego udziafu ponad laYł w ogólnej liczbię głosów na walnym
zgromadzeniu Spółki poniZej 5%g :udziŃu w ogólnej liczbię głosów nastąpiło na skutek rozliczenia
w dniu 20 lutego 2018 r. transakcji sprzeduĘ akcji Spółki w wyniku wezwania do zapisywania
się na sprzed aż akcji Spółki ogłoszonego przezPolinvest 7 S. dt.|. orazTomasza Pruszczyńskiego
w dniu 15 grudnia ż0I7 r, zmienionego 27 grudnia2017 r. (,,Wezwanie").

2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale
zakładowym spółki oraz liczba głosów z Ęch akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie
głosów,
Przed wyżej wymienioną transakcją Petrovasko posiadała ż40.'lI9 akcji Spółki, o warlości
nominalnej 0,I0 ńkńda, którę stanowiły i0,50 oń ldziafu w kapitale zakładowym Spółki oraz
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dau,Ńy prawo do ż4a.7§ głosów na walnym zgromadzeniu Społki, które sknowiły lCI,sDYo

udziału w ogólnej liczbie głosow na walnym zgromadzeniu Spółki.

3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentołty udział w kapitale zakładowym sptółki

orazliczba głosów zĘeh akcji i ich procentowy udńńw ogólnej liczbie głosów.

Aktualnie Petrovasko nie posiada żadaych akcji Spółki, a w konselovencji nie posiada prawa

głosu na walnyn zgromadzeniu Spółki (odpowiednio przysługuje mi 0,00 Yo udńŃł w kapitale
zakładowym, a,ła Yó udńałuw ogólnej liczbie głosów na walnyrn zgromadzeniu Społki).

4. PodmioĘ zalieżne, posiadające akcje spółki.
Brak.

5. Osoby, o któlach mowa w ań. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustałvy o Ofercie
Brak_
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