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Treść raportu:

Zarząd Spółki Teliani Valley Polska S.A. („Spółka”) informuje, iż otrzymał zawiadomienie od T5 Sp. z o.o., iż w 
wyniku transakcji zawartych na rynku pozagiełdowym, zmniejszyła udział poniżej progu 5% udziału ogólnej liczby 
głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. 
T5 Sp. z o.o. w dniu 21.12.2017r. dokonała zbycia 1.267.835 sztuk akcji Spółki, stanowiących 22,17% w kapitale 
zakładowym, które upoważniają do 1.267.835 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Teliani Valley 
Polska S.A., stanowiących 22,17% ogólnej liczby głosów. 

Przed powyższym zdarzeniem T5 Sp. z o.o. bezpośrednio posiadała 1.449.300 akcji Teliani Valley Polska S.A., 
stanowiących 25,33% w kapitale zakładowym, które upoważniały do 1.449.300 głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Teliani Valley Polska S.A., co stanowiło 25,33% ogólnej liczny głosów.

Obecnie po transakcji zbycia T5 Sp. z o.o. bezpośrednio posiada 181.465 akcji, które stanowią 3,17% udziału w 
kapitale zakładowym Teliani Valley Polska S.A. i upoważniają łącznie do 181.465 głosów na walnym 
zgromadzeniu akcjonariuszy Teliani Valley Polska S.A., co stanowi 3,17% ogólnej liczny głosów.

T5 Sp. z o.o. poinformowała, że nie występują podmioty zależne od niej, które posiadają akcje Teliani Valley 
Polska S.A.  T5 Sp. z o.o. poinformowała również, że nie zawierała żadnych porozumień ani umów, których 
przedmiotem byłoby przekazanie uprawnień do wykonywania prawa głosów oraz , że nie posiada instrumentów 
finansowych, o których mowa w art. 69b ustawy o ofercie.
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