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Zbycie akcji spółki MLP GROUP S.A. z siedzibą w Pruszkowie przez osobę zarządzającą
MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie ("Spółka") informuje, że w dniu 27 kwietnia 2016 roku Spółka
otrzymała zawiadomienie o zbyciu akcji Spółki przez Pana Michael Shapiro– Prezesa Zarządu Spółki. Michael
Shapiro zbył przez MIRO Ltd. z siedzibą w Limassol, będącą podmiotem pośrednio kontrolowanym przez
Pana Michael Shapiro, 452.830 akcji MLP GROUP S.A., reprezentujących 2,5% kapitału zakładowego tej
spółki, uprawniających do 452.830 głosów na walnym zgromadzeniu.
Do zbycia akcji doszło w dniu 26 kwietnia 2016 roku w wyniku rozliczenia transakcji pakietowej zawartej za
pośrednictwem Pekao Investment Banking S.A. z siedzibą w Warszawie, w ramach której Gracecup Trading
Ltd. z siedzibą w Nikozji, Cypr, oraz MIRO Ltd. z siedzibą w Limassol, Cypr, zbyły łącznie 905.660 akcji
reprezentujących 5% kapitału zakładowego za cenę 37,50 zł za każdą akcję, przy czym MIRO Ltd. zbyła
452.830 akcji reprezentujących 2,5% kapitału zakładowego uprawiających do 452.830 głosów na walnym
zgromadzeniu.
Przed zawarciem Transakcji MIRO Ltd. z siedzibą w Limassol posiadała 552.000 akcji MLP GROUP S.A.,
reprezentujących 3,05% kapitału zakładowego tej spółki, uprawiających do 552.000 głosów na walnym
zgromadzeniu, co stanowiło 3,05% ogólnej liczby głosów.
Po zawarciu transakcji MIRO Ltd. posiada 99.170 akcji MLP GROUP S.A. reprezentujących 0,55% kapitału
zakładowego tej spółki, uprawiających do 99.170 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 0,55%
ogólnej liczby głosów.
Obie spółki zbywające akcje (Gracecup Trading Ltd. i Miro Ltd.) zobowiązały się jednocześnie, iż nie będą
sprzedawać pozostałych akcji MLP GROUP S.A. przez okres 180 dni bez zgody Pekao Investment Banking
S.A.
Brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy.

Podstawa prawna:
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