RAPORT BIEŻĄCY NA GPW NR 10
Data :

5 marca 2009

Dotyczy :

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza

Treść raportu: Zarząd spółki Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał
od akcjonariusza Koninklijke Bunge B.V. zawiadomienie o następującej treści:
„Działając zgodnie z art. 69 ust. 2 pkt 2, ust. 4 oraz ust. 4a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych, Koninklijke Bunge B.V. z siedzibą w Rotterdamie, spółka utworzona i działającą zgodnie z
prawem holenderskim, adres: Weena 320, 3012 NJ Rotterdam, Holandia (dalej „KBBV”), niniejszym
zawiadamia, że w dniu 4 marca 2009 roku nabyła bezpośrednio od Skarbu Państwa Rzeczpospolitej Polskiej
330.000 akcji imiennych spółki Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” S.A. z siedzibą w Kruszwicy, utworzonej i
działającej zgodnie z prawem polskim, adres: ul. Niepodległości 42, 88-150 Kruszwica, Polska (dalej
„Spółka”), uprawniających do wykonywania 1,44 % całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Z uwagi na fakt, iż w dniu 27 lutego 2009 r. została dokonana rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego
Spółki w związku z emisją 648.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki (dalej „Akcje Serii E”), przed
przedmiotowym nabyciem posiadanie przez KBBV łącznie 14.280.757 akcji Spółki stanowiło 62,13 % udziału
w jej kapitale zakładowym, z czego: (i) 5.710.400 stanowiły akcje imienne (24,84 % udziału w kapitale
zakładowym); (ii) 8.570.357 stanowiły akcje na okaziciela (37,28 % udziału w kapitale zakładowym). Akcje te
uprawniały KBBV łącznie do 14.280.757 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 62,13 %
ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu, z czego: (i) do 5.710.400 głosów uprawniały KBBV akcje imienne
(24,84 % udziału w ogólnej liczbie głosów); (ii) do 8.570.357 głosów uprawniały KBBV akcje na okaziciela
(37,28 % udziału w ogólnej liczbie głosów).
W wyniku przedmiotowego nabycia, stan posiadania przez KBBV akcji Spółki zwiększył się do 14.610.757
akcji Spółki stanowiących 63,56 % udziału w jej kapitale zakładowym, z czego: (i) 6.040.400 stanowią akcje
imienne (26,28 % udziału w kapitale zakładowym); (ii) 8.570.357 stanowią akcje na okaziciela (37,28 %
udziału w kapitale zakładowym). Akcje te uprawniają KBBV łącznie do 14.610.757 głosów na walnym
zgromadzeniu Spółki, co stanowi 63,56 % ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu, z czego: (i) do

6.040.400 głosów uprawniają akcje imienne (26,28 % udziału w ogólnej liczbie głosów); (ii) do 8.570.357
głosów uprawniają akcje na okaziciela (37,28 % udziału w ogólnej liczbie głosów).
W dacie niniejszego zawiadomienia KBBV nie przysługują jeszcze prawa głosu z 408.175 Akcji Serii E
przydzielonych KBBV przez Zarząd w dniu 2 marca 2009 r. KBBV poinformuje w osobnym zawiadomieniu o
stosownej zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce po zapisaniu Akcji
Serii E po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych KBBV.
Ponadto KBBV informuje, że jego podmioty zależne nie posiadają akcji Emitenta, a KBBV nie zawarło umowy
z osobami trzecimi, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji
Emitenta.”
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.

