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Treść raportu:

Zarząd spółki Hyperion S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 17 sierpnia 2015 roku
do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 ust.1 Ustawy o ofercie publicznej o nabyciu przez Pana
Andrzeja Wasilewskiego 1.745.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki Hyperion S.A., niedopuszczonych do
obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Nabycie powyżej wskazanego pakietu akcji nastąpiło w dniu 11 sierpnia 2015 roku w drodze umowy sprzedaży
akcji zawartej w Warszawie w dniu 29 lipca 2015 roku.
Przed dokonaniem powyżej wskazanej transakcji Pan Andrzej Wasilewski posiadał 1.920.751 akcji spółki
Hyperion S.A., co stanowiło 5,88% jej kapitału zakładowego i odpowiadało 1.920.751 głosom na walnym
zgromadzeniu Spółki, które stanowiły 5,88% ogólnej liczby tychże głosów.
Po dokonaniu powyżej wskazanej transakcji Pan Andrzej Wasilewski posiada 3.665.751 akcji spółki Hyperion S.A.
Akcje te stanowią 11,22% jej kapitału zakładowego i odpowiadają 3.665.751 głosom na walnym zgromadzeniu
Spółki, które stanowią 11,22% ogólnej liczby tychże głosów.
Dodatkowo zgodnie z zawiadomienie podmiot dokonujący zgłoszenia nie posiada podmiotów zależnych oraz
podmiotu dokonującego niniejszego zgłoszenia nie łączy z żadnym innym podmiotem umowa, której przedmiotem
jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.
Podstawa prawna:
Art. 70 pkt. 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
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