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Zmniejszenie udziału poniżej 10% w ogólnej liczbie głosów w Spółce 

MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Spółka”) informuje, że Spółka otrzymała od Thesinger Limited 

z siedzibą w Nikozji na Cyprze powiadomienie na podstawie art. 69 ust. 2 i 4  ustawy z dnia 29 lipca 2005r. 

o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 

obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. 2016, poz. 1639 ze zm.) o zmniejszeniu przez Thesinger 

Limited stanu posiadania akcji Spółki poniżej progu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce.  

Do zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów doszło w wyniku rozliczenia w dniu 29 września 2017 roku 

transakcji przeniesienia akcji MLP Group S.A. na podstawie umowy przeniesienia (Deed of transfer)  

zawartej w dniu 26 września 2017 roku („Transakcja”).  

Transakcja polegała na przeniesieniu 149.155 akcji Spółki MLP GROUP S.A. reprezentujących 0,8% kapitału 

zakładowego MLP Group S.A przez THESINGER Ltd. na rzecz Pana Shimshon’a Marfogel’a, 

Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki i była zawarta w związku z wykonaniem programu wypłat z zysku 

przyjętego w dniu 31.12.2008r przez The Israel Land Development Company Ltd z siedzibą w Izraelu i 

aneksem do umowy o pracę z maja 2007 zawartej pomiędzy Panem Shimshon’em Marfogel i The Israel 

Land Development Company Ltd z siedzibą w Izraelu w zamian za udziały w spółce THESINGER Ltd. 

(vide: Aneks nr 1 do prospektu informacyjnego zatwierdzonego 7.10.2013r. przez Komisję Nadzoru 

Finansowego decyzją nr DPI/WE/410/44/26/13), o tożsamej wartości rynkowej.  

Przed zawarciem Transakcji THESINGER Limited z siedzibą w Nikozji posiadała 1.920.475 akcji MLP GROUP 

S.A., reprezentujących 10,6 % kapitału zakładowego Spółki, uprawiających do 1.920.475 głosów na walnym 

zgromadzeniu, co stanowiło 10,6% ogólnej liczby głosów.   

Aktualnie THESINGER Limited z siedzibą w Nikozji posiada 1.771.320 akcji MLP GROUP S.A., 

reprezentujących 9,8% kapitału zakładowego tej spółki, uprawiających do 1.771.320 głosów na walnym 

zgromadzeniu, co stanowi 9,8% ogólnej liczby głosów.  

Emitent załącza do niniejszego raportu otrzymane powiadomienie. 

Podstawa prawna:  

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji 


