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zAWlADoMtENlE

o zMlANlE DoTYcHczAs PoslADANEGo UDzlAŁU
W oGÓLNEJ LlczBlE GŁo§ÓW

PoączENlE SPÓŁEK

Dzialaiąc na podstawie ań. 69a ust. 1 pkt 1) w zw. z ań. 69 u§t, 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
§ystemu obrotu oraz o spółkań publicznych (t.j. Dz. U. z2019 r. poz. 623) (,,Ustawa"),

Warsaw Equity Management S.A. z siedzibą w Warszawie, pzy ul. Marszalkowskiej 126l1U,OG
008 Warszawa, (KRS: 449480) {,,WEM"} zawiadamia, iż w dniu 17 lutego 2020 roku powzięła
wiadomość o tym, że w dniu 14 lutego 2020 roku doszło do zajścia innego niż caynność prawna
zdatzenia prawnego tj. polączenia WEM (ako spólki pzejmującej) ze spółką, należącą do tej
samej grupy kapitałowej do której należy \ffEM $. ze spółką Warsaw Equity lnvestments Sp. z o.o.
(KRS: 284622) (,,WEl"), jak spólką pzejmowaną, w wyniku którego to zdaęenia \/VEM pzejęla
WEl (polączenie pzez paejęcie).

W rezultacie połączenia, o którym mowa powyżej (,,Połączenie"), WEM z dniem 14 lutego 2020
roku wstąpił we wszystkie prawa i obowiązki WEl jako na§tępca prawny WEl, w tym nabył
należące do \łEl akcje spólki Pzedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe KOMPAP §,A. z siedzibą
w Laskowicach (,,§półka") lj. 365.608 akcji Spółki uprawniających do 365,608 glosów na Walnym
Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 7,811o/. ogólnej liczby glosów w Spótce i 7,811% akcji w
kapitale zakładowym Spólki,

Pzed PoĘczeniem w okresie od 22,01.2020 roku do dnia t3.02.2020 roku WEl (spólka
przejmowana) dokonala transakcji na rynku regulowanym skulkujących zmianą udziału w ogólnej
liczbie głosów w Spółce nie wymagającą notyfikacji zgodnie z pzepisami Ustawy (tj. zmianą
polegającą na zmniejszeniu udziału WEl w ogólnej liczbie glosów w Spółce wynoszącego poniżej
1lo/o do udzialu powyżej 5%), w wyniku których na dzień 14,02.2020 roku posiadala 365.608 akcji
Spólki i była uprawniona do 365.608 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spólki, co stanowiło
7 ,811o/o ogólnej liczby glosów w §półce i 7,81'|o/o akcji w kapitale zakładowym Spolki.

W wyniku Polączenia, w dniu Połączenia tj, w dniu 14,02.2020 roku WEM posiadala 365,608
akcji Spólki i była uprawniona do 365.608 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spólki, co stanowilo
7 ,811% ogólnej liczby głosów w §półce i 7 ,811o/o akcji w kapitale zakładowym Spolki.

W dniu Połączenia ti. w dniu 14.02.2020 roku nie istniały żadne inne podmioty zależne od WEM
(WEl), które pośrednio lub bezpośrednio posiadają akcje Spólki.

W dniu Polączenia tj. w dniu 14.02.2020 roku WEM nie był stroną umowy, o której mowa w ań,
87 ust. 1 pkt 3) lit. c) Ustawy.

W zakresie informacji wymaganych zgodnie z ań. 69 ust. 4 pkt 7) Ustawy - nie dotyczy.
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W zakesie informacj| wymaganych zgodnie z ań. 69 ust. 4 pkt 8) Ustawy - nie dotyczy.

W zakresie informacjl wymaganych zgodnie z ań. 69 ust. 4 pkt 9) Usiaury - łączna suma liczby

Ńsór w Spólce pzysługującyó Vr/EM w dniu PĘczenia tj, w dniu 14.02.202a roku wynosila
36§.608 i stanowiła 1,811Yo ogólnej liczby głosów w Spólce.

lMlANA PoslADANlA AKcJlW sPÓŁcE PoNżEJ 5%

ponadto dziaĘąc na podstawie art, 69 ust. 1 pkt 2) Ustav/y, IA/EM zawiadamia o zmniejszeniu
dotychceas posiadanego udziafu slanowiącego ponźej 10% ogólnej liczby głosów w Spółce
nabytego pzez WEM wskutek Połączenia opisanego powyżej do udziału §tanowiąc€go 1,058%
ogólnej liczby gńosów w Spólce (tj. zmniejszeniu iego udziału poniźej 5%).

Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów wymagająca notyfikacji zgodnie z ww. pzepisami
Ustawy tj. zmiana polegająca na zmniejszeniu udziału WEM w ogólnej liczbie głosów w Spólce do
udziału ponlżej 5% nastąpiła (pzy uwzględnieniu skutków wcześniejszych transakcji zbycia akĘi
Spółki zawieranych na rynku regulowanym w okresie od 14.02.2020 roku do 17.02.2020 roku,
które nie powodował zmiany - zmniejvenia udzialu VVEM w ogólnej liczbie głosów do udziału
ponźej 5% ogótnej liczby głosów w Spólce, skutkującego obowiązkiem zawiadomienia) w

następstwie zbycia akcji Spólki w ramach lransakcji zawieranych na rynku regulowanym w dniu
18.02.2020 r.

Pzed zmianą,\łEM posiadala 365.608 akcji Spółki i była uprawniona do 365.008 głosów na
Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 7,811o/o ogólnej liczby głosów w Spólce i7,811o/o
akcji w kapitale zakladowym Spółki.

W wyniku zmiany stanu posiadania w związku ze zbyciem akcji w ramach transakcji zawieranych
na rynku regulowanym, aktualnie WEM posiada 49,508 akcji Spólki, uprawniających do
wykonywania 49.508 glosów na Walnym Zgromadzeniu Spólki, co stanowi 1,058% ogólnej liczby
gło§ów w Spółce i 1,058% akcji w kapitale zakładowym Spółki.

Nie istnieją żadne inne podmioty zależne od WEM, które pośrednio lub bezpośrednio posiadają
akcje §pólki.

VVEM nie jest stroną umowy, o której mowa w ań. 87 ust, 1 pkt 3) lit. c) Ustawy.

W zakresie informacji wymaganych zgodnie z ań, 69 ust. 4 pkt 7) U§tawy - nie dotyczy.

W zakresie informacji wymaganych zgodnie z ań, 69 ust. 4 pkt 8) Ustawy - nie dotyczy.

W zakresie informacji wymaganych zgodnie z ań. 69 ust. 4 pkt 9) Ustawy - lączna suma liczby
głosów w Spółce pzysługujących WEM wynosi 49,508 i stanowi 1,058% ogólnej liczby głosów w
§pólce.
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