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zAWlADoMlENlE

O zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów poniżej 55% w Spółce Global Trade S.A.

Jako akcjonariusz Spółki Global Trade S.A,, Grupa lnwestycyjna APK Sp. z o.o. na podstawie art. 69 ust.

1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do

zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U, nr 784, poz,

1_539 z poźn. Zm.| (dalej: ustawa o ofercie} zawiadamia o zmniejszeniu bezpośrednio udziału w
ogólnej liczbie głosów w Spółce Global Trade S.A. poniżej 55%.

1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której doĘczy zawiadomienle

Zmiana udziału w głosach nastąpiła w wyniku bezpośredniego zbycia 833.333 akcji Spółki

przez zawiadamiającego na podstawie umowy cywilnoprawnej sprzedaży akcji, Umowa

zawarta została w dniu 16.03,2O17r

2. lnformacja o liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w
kapitale zakładowym spdki oraz o liczbie glosów z tych akcji i ich procentowym udziale w
ogólnej liczbie głosów.

Przed zbyciem Zawiadamiający bezpośrednio posiadał 23.Z7L,OOO akcji Spółki

uprawniająrych do 23.27L-aOO głosów na WZA Spółki , co stanowiło 55,08% udziału w
kapitale zakładowym Spółki oraz55,08To udziału w głosach na WZA Spółki GlobalTrade S.A.

3. lnformacja o liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale
zakładowym społki araz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej

liczbie głosów.

Po zbyciu Zawiadamiający posiada bezpośrednio ż2.437.567 Akcji Spółki uprawniająrych do

22,437.667 Głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowi 53,LO%

udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz53JaYo udziału w ogólnej liczbie głosów na WZAw
Spółce Global Trade S.A.



4. lnformacie doĘeące zamiarów dalszego ariększania udziału w ogólnei liczbie głosów w
okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zrłriększania tego udziału - w
prrypadku gdy zawiadomienie jest składane w związku z osiągnięciem lub przekroczeniem

10% ogóInej liczby glosów

Zawiadamiający nie wyklucza w przeciągu najbliższych 12 rniesięcy zwiększania lub zmniejszenia

udziału w ogólnej liczbie glosów w Spółce.

5. lnformacia o podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia,
posiadaiących akcje spfi ki

nie występują

6. lnformacja o osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 |it. c ustawy o ofercie

nie występują
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