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Zawiadomienie o zwiększeniu stanu posiadania powyżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu
Spółki
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:

Zarząd JWA spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 19 października 2016 roku
otrzymał od akcjonariusza Andrzeja Matejko zawiadomienie o następującej treści:
„Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2013,
poz. 1382 z późń. zm.) zwana dalej „Ustawą” zawiadamiam, iż w wyniku transakcji kupna 5.000 akcji spółki JWA
S.A. („Spółka”) przeprowadzonej w trybie sesyjnym na rynku NewConnect w dniu 18 października 2016 roku
zwiększeniu uległ dotychczas posiadany przeze mnie udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu
Spółki powyżej 5%.
Przed ww. transakcją posiadałem 199.900 akcji Spółki, które uprawniały do 199.900 głosów na walnym
zgromadzeniu Spółki i stanowiły 4,9975% w kapitale zakładowym oraz w głosach na walnym zgromadzeniu
Spółki.
Po ww. transakcji posiadam 204.900 akcji Spółki, które uprawniają do 204.900 głosów na walnym zgromadzeniu
Spółki i stanowią 5,12% w kapitale zakładowym oraz w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki.
W odniesieniu do mnie nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy, jak również nie
posiadam podmiotów zależnych, które posiadają akcje Spółki”.
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