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Zawiadomienie o liczbie posiadanych głosów na WZA Spółki.
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Treść raportu:

Zarząd Stomil Sanok S.A. przekazuje otrzymaną od Aviva Investors Poland S.A. informację sporządzoną na
podstawie art. 69 ust.1 pkt 2) w związku z art.69a ust.1 pkt 1) oraz art. 87 ust.1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005
roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu
obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009, Nr 185, poz.1439 ze zm.).
Aviva Investors Poland S.A., jako podmiot, któremu Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
S.A. zleciło zarządzanie portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych, których jest organem oraz działając w
imieniu i na rzecz Aviva Investors Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjegoy Otwartego (dalej "Fundusz")
niniejszym informuje, że w wyniku rejestracji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz
dopuszczenia do obrotu giełdowego na rynku podstawowym w dniu 13 sierpnia 2013 r. akcji spółki Sanockie
Zakłady Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK S.A. ("Spółka"), oznaczonych kodem "PLSTLSK00016", a
wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, zmniejszył się poziom
zaangażowania Funduszu w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
W konsekwencji ww. zdarzenia Fundusz posiada 1.335.993 sztuk akcji Spółki, stanowiących 4,97% kapitału
zakładowgo Spółki, uprawniających do 1.335.993 głosów, które stanowią 4,97% ogólnej liczby głosów na walnym
zgromadzeniu Spółki.
Przed ww. zmianą Fundusz posiadał 1.335.993 sztuk akcji Spółki, stanowiących 5,02% kapitału zakładowego
Spółki i uprawniających do 1.335.993 głosów, co stanowiło 5,02% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu
Spółki.
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