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Zawiadomienie 

O zwiększeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Excellence SA z 

siedzibą w Lipa o ponad 50% ogólnej liczby głosów 

 

Marcin Ciecierski, na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych z 

dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. nr 184, poz. 1539 z późn.zm.)(dalej: ustawa o ofercie) zawiadamia o: 

1. Zwiększeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Excellence SA 

o ponad 50% dnia 2 listopada 2017 roku. Transakcje nabycia były zawierane poza systemem 

notowań. 

2. Przed wskazaną transakcją Zawiadamiający nie posiadał akcji Excellence SA. 
3. Zawiadamiający nabył akcje spółki Excellence SA: 

- 5.610.037 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A Emitenta, które stanowią 35,57% w 
kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonania 11.220.074 głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 47,42% w ogólnej liczbie głosów w Spółce; 
- 3.106.888 akcji na okaziciela zwykłych serii B Emitenta, które stanowią 19,70% w kapitale 
zakładowym Spółki i uprawniają do wykonania 3.106.888 głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Spółki, co stanowi 13,13% w ogólnej liczbie głosów w Spółce;  
- 1.275.208 akcji zdematerializowanych zwykłych serii C Emitenta, które stanowią 8,08% w 
kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonania 1.275.208 głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 5,39% w ogólnej liczbie głosów w Spółce. 



4. Po transakcji Zawiadamiający posiada łącznie 9.992.133 akcji Spółki, co stanowi 63,35% w 
kapitale zakładowym Spółki. Akcje te uprawniają do wykonania 15.602.170 głosów na 
Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 65,94% w ogólnej liczbie głosów w Spółce. 
 

5. Osoba blisko związana z Zawiadamiającym, o której mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy o 

ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, pani Bożena Ciecierska 

posiada 182.200 akcji na okaziciela zwykłych serii B Emitenta, które stanowią 1,16% w 

kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonania 182.200 głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,77% w ogólnej liczbie głosów w Spółce. 

6. Zawiadamiający i osoba blisko związana z Zawiadamiającym posiadają łącznie 10.174.333 

akcji Spółki, co stanowi 64,50% w kapitale zakładowym Spółki. Akcje te uprawniają do 

wykonania 15.784.370 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 66,71% w 

ogólnej liczbie głosów w Spółce. 

 

7. Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. C ustawy o ofercie. 

 

  

 


