RB 8/2008
przekroczenie 10 % ogólnej liczby głosów w spółce publicznej
Zarząd PHS "Hydrotor" S.A. w Tucholi informuje o otrzymaniu zawiadomienia o przekroczeniu 10% ogólnej
ilości głosów w spółce publicznej, następującej treści:
"Na podstawie art. 69 ust.1 oraz art. 87 ust.1 pkt.2 lit. a oraz 87 ust.1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemy
obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539) niniejszym informujemy, że w wyniku
zawarcia pisemnego "Porozumienia dotyczącego głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy
Hydrotor S.A. z siedziba w Tucholi: (dalej: Porozumienie) przez fundusze BPH FIO Akcji, Aktywnego
Zarządzania oraz BPH FIO Stabilnego Wzrostu ("Fundusze). Fundusze wraz z pozostałymi Stronami
Porozumienia, posiadają prawo głosu na WZA z ponad 10% ogólnej liczby głosów.
Zawarcie ww. Porozumienia zostało poprzedzone rozwiązaniem porozumienia z dnia 11 stycznia 2008 r., o
którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 3/2008 z dnia 16 stycznia 2008 r. oraz korektą raportu
bieżącego nr 3/2008 z dnia 18 stycznia 2008 r. Porozumienie z dnia 11 stycznia 2008 r. zawarte było
pomiędzy Funduszami a p. Ryszardem Bodziachowskim oraz p. Katarzyną Kotula Bodziachowską dotyczyło
zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. W wyniku rozwiązania porozumienia z
dnia 11 styczna 2008 r. Fundusze posiadały 396.118 akcji, co stanowiło 9,46% ogólnej liczby głosów, Spółki
oraz 16,52% kapitału Spółki.
W dniu rozwiązania porozumienia z dnia 11 stycznia 2008 r. zawarte zostało nowe porozumienie pomiędzy
Funduszami a p. Ryszardem Bodziachowskim p. Katarzyną Kotula Bodziachowską oraz p. Leszkiem
Jędrzejewskim.
Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianą udziału: zawarcie w dniu 18 stycznia 2008 r. Porozumienia
pomiędzy funduszami BPH FIO Akcji. BPH FIO Aktywnego Zarządzania oraz BPH FIO Stabilnego wzrostu,
p. Ryszardem Bodziachowskim p. Katarzyną Kotula Bodziachowską oraz p. Leszkiem Jędrzejewskim.
Liczba akcji przed zmianą udziału: 396.118; 9,46% głosów, 16,52% w kapitale
Liczba akcji po zmianie udziału: 827.102; 19,75% głosów, 34,49% w kapitale
Strony zawarły Porozumienie w celu wspólnego wykonywania przez nich uprawnień związanych z
posiadanymi akcjami Spółki, w szczególności dotyczących zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu
akcjonariuszy Spółki.
Fundusze informują, iż dalsze decyzje inwestycyjne dotyczące Spółki zależeć będą od wniosków płynących z
dokonywanej na bieżąco oceny fundamentalnej prowadzonej przez Spółkę działalności. Jednocześnie
informujemy, iż zmiana stanu posiadania akcji Spółki może również nastąpić w wyniku zmiany liczby Stron
Porozumienia lub rozwiązania ww. Porozumienia."
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