
Warszawa, dnia22 grudnia 2017 r.

Zawiadamiający:
Petrovasko Limited z siedzibą w Larnace na Ęprze
zarejestrowana w rejestrze spółek pod numerem HE 353913
adres: 48 lnomenon Ethnon, Guricon House

6O42, Larnaca, Republika Cypru

,Wego

1

2| SARE Spółka Akcyjna
ul. Raciborska 35A
44-200 Rybnik

zMIANA zAWlADoMlENlA
dotyczącego porozumienia akcjonariuszy

Zawiadamiający, w nawiązaniu do przesłanego w dniu ]-5 grudnia 2017 r. ,,Zawiadomienia o zowarciu
porozumienia akcjonariuszy i zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogóInej liczbie głosów w
spółce Sare S.A," (,,Zawiadomienie"), informuje, ze podmioty dokonujące Zawiadomienia (Polinvest 7

S.a.r.l, WS lnvestments Limited, Petrovasko Limited oraz p. Damian Rutkowski) dokonały zmiany treści
Zawiadomienia i nadały mu brzmienie określone w Załączniku nr 1 do niniejszego pisma.

Krzysztof Dębowski - Pełnomocnik Petrovasko Limited

Załączniki:
- zmieniona treść zawiadomienia
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Warszawa, dnia22 grudnia 2017 r,

1) Petrovasko Limited z siedzibą w Larnace na Cyprze
zarejestrowana w rejestrze spółek pod numerem HE 353913
adres:48 lnomenon Ethnon, Guricon House

6042, Larnaca, Republika Cypru
(,,Zawiadamiaiąry 1")

Pozostali Zawiadamiająry:
2| Polinvest 7 S.a.r.l z siedzibą w Luksemburgu

wpisana do Luksemburskiego Rejestru Handlu i Spółek
pod numerem B.210.573

adres: 68|7a boulevard de la Petrusse
L-23żO Luxem burg, Wie lkie Księstwo Lukse m b u rga

adres korespondencyjny:
21Concordia sp. z o.o.

Aleje Jerozolimskie 65 l79
00-697 Warszawa

WS lnvestments Limited z siedzibą w Gzira na Malcie
zarejestrowana w rejestrze spółek pod numerem C 35697
adres: 1]-4 The Strand, Gzira GZR 1027 Malta

Damian Rutkowski
zamieszały w Rybniku

ul. Łączna 65C

44-2aO Rybnik

1) Komisja Nadzoru

2| SARE Spdka Akcyina
ul. Raciborska 35A
44-2aa Rybnik

zAWlADoMlENlE
o zawarciu porozumienia akcjonariuszy i zmianie doĘchczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie

głosów w spółce Sare S.A.

Zawiadamiający 1 informuje o zawarciu w dniu 15 grudnia żaL7 r. ,,Porozumienia w sprawie zbycia
akcji w ramach wezwanił na sprzedcż akcji spółki Sare S.A- z siedzibq w Rybnikd' {,,Porozumienie")
dotyczącego akcji spótki Sare S.A. {.,§półka"), na podstawie którego W§ lnvestments Limited,
Petrovasko Limited oraz p. Damian Rutkowski zobowiązali się do złożenia zapisu na sprzedaż akcji
Spółkiw ramach wezwania (,,Wezwanie") na sprzedaż akcjiSpółki, ogłoszonego na podstawie art. 74
ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do

plac powstańcl
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zorganizowanego obrotu orazo spółkach publicznych zdnia29lipca 2005 r, (Dz, U. zż016r,,poz,L639,
ze zm.) (,,Ustawa o Ofercie") m.in. przez Polinvest 7 S.a.r.l.

W związku ze stanowiskiem Komisji dotyczącym Wezwania, w szczególności odnoszącym się do
charakteru prawnego Porozumienia, Zawiadamiający 1 wskazuje, że w jego ocenie Porozumienie nie

stanowi porozumienia w rozumieniu art. 87 ust. 1_ pkt 5 Ustawy o Ofercie, w związku z czym zawarcie
Porozumienia nie miało wpływu na zmianę stanu posiadania akcji Spółki przez którąkolwiek ze stron
porozumienia.
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Krzysztof Dębowski - Pełnomocnik Petrovasko Limited


