Zarząd spółki FEERUM S.A. („Spółka”) informuje, iż otrzymał od CHIKAO LIMITED
zawiadomienie o następującej treści:
„Działając zgodnie z art. 69 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o ofercie publicznej
i
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych
do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz.
1382 ze zm.) („Ustawa”) informuję, że CHIKAO LIMITED z siedzibą w Valletta (Malta)
nabyła 100% udziałów w BIZNESMAGTOR LIMITED z siedzibą w Nikozji (Cypr) i tym
samym nabyła pośrednio akcje FEERUM S.A. („Spółka”) uprawniające do wykonywania
25,97% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału:
Zawarcie w dniu 11 sierpnia 2015 r. umowy nabycia 100% udziałów w BIZNESMAGTOR
LIMITED pomiędzy CHIKAO LIMITED a Magdaleną Łabudzką-Janusz – Przewodniczącą
Rady Nadzorczej Spółki.
Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale
zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej
liczbie głosów:
Przed nabyciem udziałów w BIZNESMAGTOR LIMITED, CHIKAO LIMITED nie
posiadała w sposób pośredni lub bezpośredni akcji Spółki.
Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym
Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Pośrednio, poprzez BIZNESMAGTOR LIMITED, CHIKAO LIMITED posiada 2.476.961
akcji stanowiących 25,97% kapitału zakładowego uprawniających do 2.476.961 głosów na
Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 25,97% ogólnej liczby głosów.
Informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w
okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału:
CHIKAO LIMITED nie ma zamiaru dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów
w okresie 12 miesięcy od złożenia niniejszego zawiadomienia.
Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje
Spółki:
Podmioty zależne od CHIKAO LIMITED nie posiadają akcji Spółki.
Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy.
Brak.
CHIKAO LIMITED jest spółką w 100% zależną od Magdaleny Łabudzkiej-Janusz –
Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki. Stan posiadania akcji Spółki przez Magdalenę
Łabudzką-Janusz po dokonaniu wyżej opisanej transakcji nie zmienił się i wynosi: (i)

bezpośrednio 660.654 akcji stanowiących 6,93% kapitału zakładowego uprawniających do
660.654 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 6,93% ogólnej liczby
głosów, (ii) pośrednio (poprzez CHIKAO LIMITED i BIZNESMAGTOR LIMITED)
2.476.961 akcji stanowiących 25,97% kapitału zakładowego uprawniających do 2.476.961
głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 25,97% ogólnej liczby głosów.”
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu
akcji.

