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Treść raportu:

Działając na podstawie § 5.1 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 niebędącego państwem członkowskim (Dz. U.
Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259),Zarząd Eurotel S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka")zgodnie z art. 160 ust.
4 ustawy o obrocie instrumentami finansowym, przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym (tj. 31
lipca 2015 roku) wpłynęła do Spółki informacja od osoby wchodzącej w skład organu nadzorczego Emitenta
stanowiąca zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie
publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o
spółkach publicznych ("Ustawa"), o następującej treści:
"Ja, Jacek Foltarz, członek organu nadzorczego Emitenta (dalej "Zawiadamiający"), na podstawie art. 69 ust. 1 pkt
2 i ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2013, poz.
1382, z późniejszymi zmianami - dalej "Ustawa"), niniejszym zawiadamiam, że na podstawie transakcji sprzedaży
przeprowadzonych przed 31 lipca 2015 r. zbyłem część akcji EUROTEL Spółka Akcyjna (dalej "Spółka") będących
w moim posiadaniu, w wyniku czego od l0 lipca 2015 r. Zawiadamiający posiada 730 019 (siedemset trzydzieści
tysięcy dziewiętnaście) akcji Spółki, stanowiących 19,48% w jej kapitale zakładowym i posiada taki sam udział w
ogólnej liczbie głosów w Spółce, skutkiem czego udział Zawiadamiającego w kapitale zakładowym spółki spadł o
ponad 2% ogólnej liczby głosów i spadł do poziomu poniżej 20 % ogólnej liczby głosów w Spółce.
Przed zmianami obejmującymi udział Zawiadamiającego w kapitale zakładowym Spółki, według stanu na dzień
bilansowy tj. 31.12.2014 r., Zawiadamiający posiadał 1 000 000 akcji Spółki, stanowiących 26,68% w kapitale
zakładowym Spółki, uprawniających do 1 000 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących
26,68% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Aktualnie Zawiadamiający posiada 730 019 (siedemset trzydzieści tysięcy dziewiętnaście) akcji Spółki
stanowiących 19,48% w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 730 019 (siedemset trzydzieści tysięcy
dziewiętnaście) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 19,48% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy.
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