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   Zarząd KOFOLA – HOOP S.A. informuje, iż w dniu 13 listopada 2008 roku otrzymał 
zawiadomienie o dokonaniu w dniu 12 listopada 2008 roku rozliczenia nabycia akcji 
zwykłych na okaziciela spółki KOFOLA – HOOP S.A. („Spółka”) w liczbie 11.111.959 sztuk 
(w związku z przeprowadzeniem w dniu 10 listopada 2008 roku transakcji nabycia akcji w 
ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego w dniu 29 
września 2008 roku - „Transakcja”)  przez CED Group S. a r. l. z siedzibą w Luksemburgu 
(„CED Group”) będącą spółką celową, zależną od  Polish Enterprise Fund VI L.P. z siedzibą 
w Ugland Mouse, South Chuch Street, George Town, Grand Cayman, Wyspy Kajmana („PEF 
VI”). Nabycie akcji Spółki przez CED Group powoduje pośrednio zwiększenie stanu 
posiadania PEF VI jako podmiotu dominującego wobec CED Group. 
    
   CED Group bezpośrednio, a tym samym PEF VI pośrednio posiada 11.111.959 akcji Spółki 
stanowiących 42.46% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 42.46% 
głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. do wykonywania 
11.111.595 głosów z akcji Spółki. Przed dokonaniem transakcji CED Group ani PEF VI  nie 
posiadali żadnych akcji Spółki. 
  
   W wyniku realizacji Transakcji, CED Group, oraz dotychczasowi akcjonariusze Spółki: 
KSM INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Luksemburgu, Pan Rene Muslia oraz Pan Tomas 
Jendrejek jako strony Porozumienia Akcjonariuszy z dnia 29 września 2008 roku 
(„Porozumienie”), o którym mowa w raporcie bieżącym  nr 35/2008 z dnia 29 września 
2008r., posiadają łącznie 26.027.701 akcji Spółki stanowiących 99.45% udział w kapitale 
zakładowym Spółki i uprawniających do 99.45% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym 
zgromadzeniu Spółki, tj. do wykonywania 26.027.701 głosów z akcji Spółki. 
 
   Przed dokonaniem Transakcji, o której mowa powyżej, tj. przed nabyciem akcji Spółki 
przez CED Group, ww. strony Porozumienia posiadały łącznie 14.915.742 akcji Spółki, 
stanowiących 56,99% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 56,99% 
głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. do wykonywania 
14.915.742 głosów z akcji Spółki, w tym: KSM INVESTMENTS S.A. posiadał 13.395.373 
akcje Spółki stanowiące 51.18 % udział w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 
wykonywania 13.395.373 głosów z akcji Spółki, Pan Rene Musila posiadał 760.209 akcji 
Spółki stanowiących 2.90% udział w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 
wykonywania 760.209 głosów z akcji Spółki, Pan Tomas Jendrejek posiadał 760.160 akcji 



Spółki stanowiących 2.90% udział w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 
wykonywania 760.160 głosów z akcji Spółki (stan posiadania akcji Spółki ww. podmiotów 
nie uległ zmianie), natomiast  CED Group ani PEF VI Przed dokonaniem Transakcji, tym 
samym przed zawarciem Porozumienia nie posiadali żadnych akcji Spółki.  
     
Ponadto CED Group poinformowała, iż CED Group oraz PEF VI nie ma zamiaru dalszego 
zwiększania udziału w ogólnej liczbie na walnym zgromadzeniu Spółki, w okresie 
najbliższych 12 miesięcy.   
 
    Zarząd KOFOLA – HOOP S.A. informuje również, iż w dniu 14 listopada 2008 roku Pan 
Marek Jutkiewicz zawiadomił Spółkę o dokonaniu zbycia 3.806.256 akcji Spółki za kwotę 
43,20 złotych za jedną akcję (łączna wartość transakcji: 164.430.259,20 złotych). Zbycie 
nastąpiło w drodze zapisu na sprzedaż akcji na rzecz CED Group w ramach publicznego 
wezwania ogłoszonego w dniu 29 września 2008r. 
   Przed dokonaniem sprzedaży akcji Spółki Pan Marek Jutkiewicz posiadał 3.806.256 akcji 
Spółki, stanowiących 14,54 % udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 
14,54 % głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. do 
wykonywania 3.806.256 głosów z akcji Spółki. W wyniku ww. sprzedaży Pan Marek 
Jutkiewicz nie posiada żadnych akcji Spółki. 
   Pan Marek Jutkiewicz do dnia 10 listopada 2008r. był członkiem Rady Nadzorczej Spółki i 
pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, o rezygnacji Pana Marka Jutkiewicza z 
funkcji członka Rady Nadzorczej Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 39/2008 z dnia 
8 października 2008r. 
 
    Jednocześnie Zarząd KOFOLA – HOOP S.A. informuje, iż w dniu 14 listopada 2008 roku 
Pan Dariusz Wojdyga zawiadomił Spółkę o dokonaniu zbycia 3.896.949 akcji Spółki za 
kwotę 43,20 złotych za jedną akcję (łączna wartość transakcji: 168.348.196,80 złotych). 
Zbycie nastąpiło w drodze zapisu na sprzedaż akcji na rzecz CED Group w ramach 
publicznego wezwania ogłoszonego w dniu 29 września 2008r. 
      Przed dokonaniem sprzedaży akcji Spółki Pan Dariusz Wojdyga posiadał 3.896.949 akcji 
Spółki, stanowiących 14,89 % udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 
14,89 % głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. do 
wykonywania 3.896.949 głosów z akcji Spółki. W wyniku ww. sprzedaży Dariusz Wojdyga 
nie posiada żadnych akcji Spółki. 
      Pan Dariusz Wojdyga do dnia 10 listopada 2008r. był członkiem Zarządu Spółki, o 
rezygnacji Pana Dariusza Wojdyga z funkcji członka Zarządu, Spółka informowała w 
raporcie bieżącym nr 40/2008 z dnia 13 października 2008r. 
 
 Ponadto Zarząd KOFOLA – HOOP S.A. informuje, iż w dniu 14 listopada 2008 roku 
ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając w imieniu ING Funduszu 
Inwestycyjnego Otwartego Akcji, ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Stabilnego 
Wzrostu, ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Zrównoważonego, ING Funduszu 
Inwestycyjnego Otwartego Średnich i Małych Spółek, ING Specjalistycznego Funduszu 
Inwestycyjnego Otwartego Akcji 2, ING Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akcji, ING 
Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Stabilnego Wzrostu oraz ING Parasol 
Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego zawiadomiła Spółkę o zbyciu w dniu 
12 listopada 2008 roku 1.504.697 akcji Spółki, dokonanym w wyniku odpowiedzi na 
wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki z dnia 29 września 2008 roku.    
 Przed zmianą udziału fundusze inwestycyjne zarządzane przez ING Towarzystwo 
Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiadały łącznie 1.504.697 akcji KOFOLA – HOOP S.A., co 



stanowiło 5,75% kapitału zakładowego Spółki. Akcje będące w posiadaniu funduszy 
inwestycyjnych zarządzanych przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 
dawały łącznie 1.504.697 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 5,75% 
ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki.  
 W wyniku zbycia akcji fundusze inwestycyjne zarządzane przez ING Towarzystwo 
Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiadają łącznie 0 akcji Spółki, co stanowi 0,0% kapitału 
zakładowego Spółki i daje łącznie 0 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 
0,0% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.  
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