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Treść: 
Zarząd COGNOR SA w Poraju [Emitent] informuje, iŜ w dniu 12.09.2011 r. spółka zaleŜna od 
Emitenta ZŁOMREX SA w Poraju zbyła na rzecz spółki dominującej w stosunku do Emitenta 
PS HOLDCO Spółka z o.o. w Poraju 32.481.332 sztuki akcji za cenę 149.738.940,50 zł tj. 
4,61 zł za jedną akcję. 
 
Przed ww. transakcją Emitent posiadał pośrednio 42.663.704 akcje własne co stanowiło 
64,41 % udziału w kapitale Emitenta, które uprawniały do wykonywania  42.663.704 głosów 
na walnym zgromadzeniu Emitenta i stanowiły one 64,41 % ogółu głosów na walnym 
zgromadzeniu Emitenta.  
Po ww. transakcji Emitent posiada pośrednio 10.182.371 akcji własnych co stanowi 15,38 % 
udziału w kapitale Emitenta, posiadany pakiet akcji upowaŜnia do wykonywania 10.182.371 
głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta co stanowi 15,38 % ogółu głosów na walnym 
zgromadzeniu. 
 
Nadto Emitent podaje, iŜ w dniu 12.09.2011 r. PS HOLDCO Spółka z o.o. w Poraju 
poinformowała Emitenta, iŜ w wyniku wyŜej opisanej transakcji nabyła 32.481.332 sztuki 
akcji Emitenta, co stanowi 49,05 % udziału w kapitale Emitenta i upowaŜnia do wykonywania 
32.481.332 głosów co stanowi 49,05 % ogółu głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. 
 
Przed ww. transakcją PS HOLDCO Spółka z o.o. nie posiadała bezpośrednio akcji Emitenta.  
Pośrednio, jako spółka dominująca wobec Emitenta, PS HOLDCO Spółka z o.o. posiadała 
42.663.704 akcje Emitenta co stanowiło 64,41 % udziału w kapitale Emitenta, które 
uprawniały do wykonywania  42.663.704 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta i 
stanowią one 64,41 % ogółu głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.  
 
Występują następujące powiązania pomiędzy Emitentem a PS HOLDCO Spółka z o.o.: 
Pan Przemysław Sztuczkowski, pełniący funkcję Prezesa Zarządu Emitenta pełni funkcję 
Prezesa Zarządu PS HOLDCO Spółka z o.o. w Poraju oraz posiada 100% udziałów w 
kapitale zakładowym tejŜe Spółki, zaś obecnie PS HOLDCO Spółka z o.o. posiada 
bezpośrednio 32.481.332 sztuki akcji Emitenta, co stanowi 49,05 % udziału w kapitale 
Emitenta i upowaŜnia do wykonywania 32.481.332 głosów co stanowi 49,05 % ogółu głosów 
na walnym zgromadzeniu Emitenta.  
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