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Treść raportu 
  
Działając na podstawie § 87 ust. 7 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 
2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów 
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych 
przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 
lutego 2009 r., poz. 259), Zarząd Eurotel S.A. ("Emitent", "Spółka") przekazuje w załączeniu 
korektę do skonsolidowanego raportu okresowego za IV kwartał 2009 roku oraz raportu 
okresowego za IV kwartał 2009 roku, opublikowanych w dniu 26 lutego 2010 roku. Spółka 
informuje, że uzupełnia treść: - punktu 4. na str. 25 skonsolidowanego raportu okresowego za 
IV kwartał 2009 roku , - punktu 4. na str. 25 raportu okresowego za IV kwartał 2009 roku, 
poprzez zamieszczenie informacji o zmianach w wysokości i strukturze akcjonariatu w 
okresie od przekazania raportu kwartalnego za trzeci kwartał 2009 roku do dnia 
opublikowania korekty raportów za czwarty kwartał 2009 roku. 
 
 
Załączniki: korekta_raportow_za_czwarty_kwartal_2009.pdf (18.06 KB)  
 
Korekta skonsolidowanego raportu okresowego za IV kwartał 2009 roku 
oraz raportu okresowego za IV kwartał 2009 roku. 

 
4.Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty 
zależne co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta na dzień 
przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty 
akcji, ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 
wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji Emitenta w okresie od 
przekazania poprzedniego raportu kwartalnego. 
 
Akcjonariusze posiadający bezpośrednio i pośrednio ponad 5% akcji 
wg stanu na dzień przekazania raportów za IV kwartał 2009 r. 
 
Lp. / Akcjonariusz / Liczba posiadanych akcji / % kapitału / % głosów na WZA 

1 Krzysztof Stepokura - 1 132 182 / 28,96%  / 28,96% 
2 Jacek Foltarz - 1 125 000 / 28,80%  / 28,80% 
3 Allianz TFO - 268 205 / 6,87% / 6,87% 
4 PKO TFI - 208 674 / 5,34% / 5,34% 
 
Informacje o wysokości i strukturze akcjonariatu podano na dzień opublikowania korekty do 
raportów: skonsolidowanego raportu kwartalnego za czwarty kwartał 2009 roku i okresowego 
raportu za czwarty kwartał 2009 roku. W okresie od przekazania raportu kwartalnego za 
trzeci kwartał 2009 roku do dnia opublikowania korekty do raportów: skonsolidowanego 
raportu kwartalnego za czwarty kwartał 2009 roku i okresowego raportu za czwarty kwartał 



2009 roku, wystąpiły następujące zmiany w wysokości i strukturze akcjonariatu: 
1. Alianz TFO przekroczenie progu 5 % dnia 13 listopada 2009 roku ( RB nr 111/2009 z 
dnia 23-11-2009) 
2. Millennium FIO, RFi 382 przekroczenie progu 5 % dnia 27 listopada 2009 roku (RB 
nr 112/2009 z dnia 01-12-2009). Na dzień 27 listopada 2009 roku Fundusz posiadał 
197 229 akcji, co stanowi 5,0491 % udziału w kapitale zakładowym oraz 197 229 
głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowi 5,0491 % udziału w 
ogólnej liczbie głosów. 
3. Millennium FIO, RFi 382 zmniejszenie udziału poniŜej 5% dnia 15 stycznia 2010 
roku (RB nr 3/2010 z dnia 18-01-2010) 
4. PKO TFI przekroczenie progu 5% dnia 20 stycznia 2010 roku (RB nr 5/2010 z dnia 
21-01-2010) 




