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Znaczne pakiety akcji 
 
 
 
    Zarząd KOFOLA - HOOP S.A. niniejszym informuje, że w dniu 2 czerwca 2008 roku 
otrzymał od pana Dariusza Wojdygi, akcjonariusza Spółki, zawiadomienie o zmniejszeniu 
udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Przed 
podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Pan Dariusz Wojdyga posiadał 3.896.949 akcji, 
które stanowiły 29,77 % udziału w kapitale zakładowym oraz stanowiły 29,77 % w ogólnej 
liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. W wyniku podwyższenia kapitału 
Spółki z dniem 30.05.2008r.,  Pan Dariusz Wojdyga będąc właścicielem  3.896.949 akcji 
Spółki, posiada obecnie 14,89% głosów w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu 
Akcjonariuszy i 14,89% w kapitale zakładowym Spółki. 
Akcjonariusz nie wyklucza zwiększenia udziału w ogólnej liczbie głosów w celu lokaty 
kapitału w okresie 12 miesięcy od złożenia niniejszego zawiadomienia. 
 
       W dniu 2 czerwca 2008 roku Zarząd KOFOLA - HOOP S.A. otrzymał od pana Marka 
Jutkiewicza, akcjonariusza Spółki, zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie 
głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Przed podwyższeniem kapitału 
zakładowego Spółki Pan Marek Jutkiewicz posiadał 3.806.256 akcji, które stanowiły 29,08% 
udziału w kapitale zakładowym oraz stanowiły 29,08% w ogólnej liczbie głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Akcjonariuszy. W wyniku podwyższenia kapitału Spółki z dniem 
30.05.2008r.,  Pan Marek Jutkiewicz będąc właścicielem 3.806.256 akcji Spółki, posiada 
obecnie 14,54% głosów w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Akcjonariuszy i 14,54% 
w kapitale zakładowym Spółki. 
Akcjonariusz ma zamiar zwiększyć udział w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od 
dnia złożenia zawiadomienia w związku z wykonaniem ustawowego obowiązku 
przeprowadzenia publicznego wezwania na sprzedaż akcji Spółki. 
 
        W dniu 2 czerwca 2008 roku Zarząd KOFOLA - HOOP S.A. otrzymał od KSM 
INVESTMENT S.A. , akcjonariusza Spółki, zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej 
liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Przed podwyższeniem kapitału 
zakładowego Spółki KSM INVESTMENT S.A. posiadała 712.400 akcji, które stanowiły 5,44 
% udziału w kapitale zakładowym oraz stanowiły 5,44 % w ogólnej liczbie głosów na 
Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. W wyniku podwyższenia kapitału Spółki z dniem 
30.05.2008r.,  KSM INVESTMENT S.A. będąc właścicielem 13.395.772 akcji Spółki, 
posiada obecnie 51,18 % głosów w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Akcjonariuszy i 
51,18 %  w kapitale zakładowym Spółki. 



Akcjonariusz ma zamiar zwiększyć udział w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od 
dnia złożenia zawiadomienia w związku z wykonaniem ustawowego obowiązku 
przeprowadzenia publicznego wezwania na sprzedaż akcji Spółki. 
 
 

W dniu 2 czerwca 2008 roku Zarząd KOFOLA - HOOP S.A. otrzymał od ING 
Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., akcjonariusza Spółki, zawiadomienie o 
zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 
Przed podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki ING Towarzystwa Funduszy 
Inwestycyjnych S.A posiadały łącznie 1.727.895 akcji, które stanowiły 13,20 % udziału w 
kapitale zakładowym oraz stanowiły 13,20 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Akcjonariuszy. W wyniku podwyższenia kapitału Spółki z dniem 
30.05.2008r., ING Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A będące właścicielem 
1.727.895 akcji Spółki, posiadają obecnie 6,60 % głosów w ogólnej liczbie głosów na 
Zgromadzeniu Akcjonariuszy i 6,60 %  w kapitale zakładowym Spółki. 
 
   W dniu 2 czerwca Zarząd KOFOLA - HOOP S.A. otrzymał od pana Marka Jutkiewicza 
oraz w dniu 2 czerwca od KSM INVESTMENT S.A., akcjonariuszy Spółki, zawiadomienia o 
zawarciu w dniu 30 maja 2008 roku pisemnego porozumienia w rozumieniu art. 87 ust.1 pkt. 
5 ustawy o ofercie publicznej pomiędzy akcjonariuszami spółki Kofola - HOOP S.A., tj. 
Markiem Jutkiewiczem oraz KSM INVESTMENT S.A. (dalej „Porozumienie”).    
 
    Porozumienie reguluje sprawy z zakresu zgodnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu 
Akcjonariuszy Kofola-HOOP S.A. dotyczącego istotnych spraw Spółki. 
 
    Akcjonariusz Marek Jutkiewicz w dniu zawarcia Porozumienia posiadał 3.806.256 akcji, 
uprawniających do 3.806.256  głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Kofola - 
HOOP S.A., stanowiących 14,54% udziałów w ogólnej liczbie głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki oraz 14,54% w kapitale zakładowym Spółki.
 
     Akcjonariusz KSM INVESTMENT S.A. w dniu zawarcia Porozumienia posiadała 
13.395.772 akcji, uprawniających do 13.395.772 głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Akcjonariuszy Kofola-HOOP S.A., stanowiących 51,18 % udziałów w ogólnej liczbie głosów 
na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki oraz 51,18 % w kapitale zakładowym 
Spółki. 
 
    Na mocy Porozumienia, strony Porozumienia,  KSM INVESTMENT S.A. oraz Marek 
Jutkiewicz dysponują łącznie 17.201.628 akcjami, uprawniających do 17.201.628 głosów na 
Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Kofola - HOOP S.A., stanowiących 65,73% udziałów 
w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki oraz 65,73% w  
kapitale zakładowym Spółki. 
 
 
 
Podstawa prawna : Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu 
akcji 
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