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Temat: Informacja o znaczącym pakiecie akcji
Podstawa prawna: Art. 70 pK 1 Ustawy o ofercle - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
coGNoR SA w Katowicach [Emitent] podaje, iż w dniu 17 maja 2010 roku wpłrynęV do Emitenta
pismo z społki ZŁoMREx METAL Społka z o.o. oraz FERROSTAL łABĘDY sA i zŁoMREx sA w Poraju,
iż wyniku wydania 15.035.081 akcji emisji nr 8, w trybie zapisów na rachunlęch papierów
wartościowych stosownie do treści pzepisu art. 451 $ 2 zd. 2 Ksh tj.: ZŁoMRĘ( SA w PoĘu -
5.035.081 akcji, ZŁoMRD( METAL Spotka z o.o. - 5.000.000 akcji, FERRosrAL 4BĘDY sA -
5.000.000 akcji, podmioĘ te w dniu 11 maja 2010 roku zwiększyłry swój udział w kapitale zakładowym
Emitenta.
Nadto wobec faKu, iż społki FERROSTAL łABĘDY SA oraz zŁoMRD( METAL Sńtka z o.o. Ę społkami
zależnymi od zŁoMREX SA w PoĘu, zŁoMREx SA w PoĘu podaŁ iż posiada łącznie (bezpośrednio i
pośrednio poprzez podmioĘ za|eżne) 42 663 704 sztuk akcji Emitenta co stanowi 64,42 o/o udziału w
kapita|e zakładowym Emitenta oraz uprawnia do wykonywania 42 663 704 głosoq co stanowl 64,42
o/o ogołu głosów na WaInym Zgromadzeniu Emitenta.
Pzed ww. wydaniem społki FERROSTAL łABĘDY sA, zŁoMREx METAL Społka z o.o. nie posiadały
akcji Emitenta, zaś po WW. wydaniu społki te posiadają odpowiednio: ZŁoMRt( METAL Społka z o.o.
posiada 5.000.000 szt. akcji co stanowi udziału 7o/o w kapita|e zakładowym Emitenta i uprawnia do
wykonywania 5.000.000 głosow na wa|nym zgromadzeniu co stranowi7o/o w ogó|nej |iczbie głosów na
walnym zgroamdzeniu Emitenta, FERROSTAL łABĘDY SA posiada 5.000.000 szt. akcji co stanowi
udziału 7o/o W kapita|e zakładowym Emitenta i uprawnia do wykonywania 5.000.000 głosow na
wa|nym zgromadzeniu co stranowi7o/o w ogó|nej |iczbie głosów na walnym zgroamdzeniu Emitenta.
Pzed ww. wydaniem akcji ZŁOMREX sA posiadał łącznie 27 '628.623 sztuk akcji Emitenta, co
stanowlb 53,9 o/o udziału w kapita|e emitenta oraz uprawniało do wykonywania 27.628,623 głosow,
co stanowiło 53,9 o/o ogółu głosów na Wa|nym Zgromadzeniu Emitenta.


