
Płock, dnia 08.08.2017r. 

PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. 

Komisja Nadzoru Finansowego 
Pion Nadzoru Rynku Kapitałowego 

Plac Powstańców Warszawy 1 
00-950 Warszawa 

Korekta  zawiadomienia  Emitenta 
z dnia 25 maja 2017 r. 

PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Płocku (09-407) przy ul. Piłsudskiego 35 wpisana rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta
Stołecznego Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy pod numerem KRS 0000126288, NIP
5260300948, REGON 012594154, (dalej: Zawiadamiająca, Spółka) niniejszym w odpowiedzi na pismo
Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2017 r. (sygn. DNO/WSP/4750/407/1/17PB)
otrzymanego w dniu 7 sierpnia 2017 r. przedstawia korektę zawiadomienia z dnia 25 maja 2017 r.
informującego o zmianie stanu posiadania w spółce PLATYNOWE INWESTYCJE S.A., którego treść
została opublikowana w raporcie bieżącym nr 35/2017 z dnia 25 maja 2017 r. 

PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Płocku w wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust.
1 pkt 2) w zw. z art. 69b ust. 1 pkt. 1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia
29 lipca 2005r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z poźn. zm.), (dalej: ustawa o ofercie), zawiadamia o tym, że
w dniu 25.05.2017r.: 
1) na mocy porozumienia zawartego ze spółką ZAMZAW Sp. z o.o. w Warszawie, spółka ZAMZAW
dokonała wykupu posiadanych przez Zawiadamiającą 200 Obligacji serii B spółki ZAMZAW Sp. o.o.
Strony postanowiły, że w miejsce świadczenia do którego uprawniona była Zawiadamiająca spółka
ZAMZAW Sp. z o.o. dokona zapłaty pieniężnej. Zawiadamiająca wyjaśnia, że na mocy postanowień
Warunków Emisji Obligacji serii B spółki ZAMZAW Sp. z o.o. Zawiadamiająca była uprawniona do
otrzymania 2.000.000 akcji spółki PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. w Płocku, która to liczba stanowi
6,77 % udziału w kapitale zakładowym PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. oraz uprawnia do oddania
2.000.000 głosów stanowiących 6,77 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu
PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. w Płocku. Zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji spółce PLATYNOWE
INWESTYCJE przysługiwało prawo do żądania od spółki ZAMZAW wykupu Obligacji w każdym czasie.
Zawiadamiająca informuje, iż przed zawarciem porozumienia ze spółką ZAMZAW Sp. z o.o. w
Warszawie posiadała 2.241.000 akcji własnych, która to ilość stanowiła 7,59% udziału w kapitale
zakładowym Spółki oraz uprawniała do oddania 2.241.000 głosów stanowiących 7,59% udziału w
ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, a które to akcje zgodnie z treścią art. 364 § 2
k.s.h. nie uprawniają Zawiadamiającej do oddania głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
2) na mocy porozumienia zawartego ze spółką Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. w Warszawie spółka
Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. dokonała wykupu posiadanych przez Zamawiającą 750 Obligacji serii
A spółki Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. w Warszawie. Zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji spółce
PLATYNOWE INWESTYCJE przysługiwało prawo do żądania od spółki Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o.



wykupu Obligacji w każdym czasie. W ramach świadczenia wykupu zgodnie z Warunkami Emisji
Obligacji Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. dokonały przeniesienia na rzecz Zawiadamiającej 7.500.000
akcji spółki PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. w Płocku, która to liczba stanowi 25,41 % udziału w
kapitale zakładowym PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. oraz uprawnia do oddania 7.500.000 głosów
stanowiących 25,41 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu PLATYNOWE
INWESTYCJE S.A. w Płocku, Zawiadamiająca informuje, iż przed zawarciem porozumienia ze spółką
Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. w Płocku posiadała 2.241.000 akcji własnych, która to ilość stanowiła
7,59%  udziału  w  kapitale  zakładowym  Spółki  oraz  uprawniała  do  oddania  2.241.000  głosów
stanowiących 7,59% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,  a które to
akcje zgodnie z treścią art.  364 § 2 k.s.h.  nie uprawniają Zawiadamiającej  do oddania głosów na
Walnym Zgromadzeniu  Spółki.  W wyniku  przeniesienia  na  rzecz  Zawiadamiającej  7.500.000  akcji
spółki PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. w Płocku, która to liczba stanowi 25,41 % udziału w kapitale
zakładowym  PLATYNOWE  INWESTYCJE  S.A.  oraz  uprawnia  do  oddania  7.500.000  głosów
stanowiących  25,41  %  udziału  w  ogólnej  liczbie  głosów  na  Walnym  Zgromadzeniu  PLATYNOWE
INWESTYCJE S.A. w Płocku, Spółka posiada łącznie 9.741.000 akcji własnych, która to ilość stanowi
32,99  %  udziału  w  kapitale  zakładowym  Spółki  oraz  uprawnia  do  oddania  9.741.000  głosów
stanowiących 32,99 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, , a które to
akcje zgodnie z treścią art.  364 § 2 k.s.h.  nie uprawniają Zawiadamiającej  do oddania głosów na
Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zawiadamiająca  informuje,  że  z  aktualnie  posiadanych  przez  nią  papierów  Zawiadamiającej  nie
przysługuje  Zawiadamiającej  prawo  do  otrzymania  w  ramach  świadczenia  z  nich  wynikającego
jakichkolwiek papierów wartościowych Zawiadamiającej.

Zawiadamiająca  informuje,  że  objęte  niniejszym zawiadomieniem akcje  nabyte  zostały  w ramach
upoważnień do nabycia akcji  własnych uchwalonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia
23.05.2017 r.

Ponadto Zawiadamiająca informuje, że inne podmioty od niej zależne nie posiadają akcji Spółki oraz,
że  Zawiadamiająca  nie  zawierała  żadnych  porozumień  ani  umów,  których  przedmiotem  byłoby
przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu. 
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