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Treść raportu:
Działając na podstawie 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 (Ustawa), Zarząd Krynica Vitamin S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 12 czerwca 2017 roku
do Spółki wpłynęło zawiadomienie od ZINAT sp. z o.o. sporządzone w trybie art. 69 Ustawy
o następującej treści:
„Działając zgodnie z art. 69 ust. 1 w zw. z ust. 2, art. 69a ust. 1 lit. c) oraz na podstawie art. 87 ust. 1
pkt 5 w związku art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o
spółkach publicznych (Ustawa), w imieniu ZINAT Sp. z o. o. (ZINAT) oraz własnym działając, jako jedyny
wspólnik ZINAT, informuję o nabyciu przez ZINAT w transakcji zawartej poza systemem obrotu w dniu
9 czerwca 2017 r. 2.420.980 akcji KRYNICA VITAMIN S.A. (Spółka). W związku z rozliczeniem ww.
transakcji dojdzie do zmiany w ogólnej liczbie głosów posiadanych w Spółce przez ZINAT.
Przed rozliczeniem transakcji nabycia ww. akcji stan posiadania akcji Spółki przez ZINAT wynosił
5.663.716 akcji, co stanowiło 46,23% udziału w kapitale zakładowym Spółki, a akcje te uprawniały do
5.663.716 głosów, co stanowiło 46,23% w ogólnej liczbie głosów.
Po rozliczeniu ww. transakcji ZINAT posiadać będzie 8.084.696 akcji Spółki, co stanowić będzie 65,99%
udziału w kapitale zakładowym Spółki, a akcje te uprawniać będą do 8.084.696 głosów, co stanowić
będzie 65,99% w ogólnej liczbie głosów.
Pan Piotr Czachorowski jest jedynym wspólnikiem ZINAT i tym samym jego łączny stan posiadania akcji
Spółki jest analogiczny do ww. stanu posiadania akcji Spółki przez ZINAT.
Jednocześnie wraz z osobą, co do której zgodnie z art. 87 ust. 4 pkt 1 Ustawy o ofercie domniemywa
się istnienie porozumienia, Pan Piotr Czachorowski (poprzez ZINAT) posiadał przed transakcją
5.664.587 akcji stanowiących 46,23% kapitału zakładowego i uprawniających do 5.664.587 głosów
stanowiących 46,23% ogólnej liczby głosów w Spółce. Natomiast po rozliczeniu transakcji Pan Piotr
Czachorowski (poprzez ZINAT) wraz z osobą co do której domniemywa się istnienie porozumienia o
którym mowa powyżej, posiadać będzie 8.085.567 akcji stanowiących 65,99% kapitału zakładowego i
uprawniających do 8.085.567 głosów stanowiących 65,99% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Jednocześnie ZINAT informuje, iż nie występują podmioty zależne od niego, które posiadałyby akcje
Spółki, jak również nie istnieją podmioty, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy.
ZINAT, Pan Piotr Czachorowski, jak również osoba z którą domniemywa się istnienie porozumienia, o
którym mowa powyżej, nie posiadają przy tym instrumentów finansowych dotyczących akcji Spółki, o
których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7-9 Ustawy o ofercie.”

