
Informacje przekazywane na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz
o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 1382), zwanej dalej "Ustawą o Ofercie Publicznej")

L.p. Zakres informacji Pola do uzupełnienia

"Mi/kpo/" Spółka Akcyjna w Czarnocinie
("Spółka")

1. I Spółka publiczna

2. I Dane akcjonariusza - osoby
zobowiązanej

3. I Treść zawiadomienia

4. I Data zdarzenia powodującego
zmianę udziału w głosach na Walnym
Zgromadzeniu Spółki, którego
dotyczy zawiadomienie

Konrad Niedziałek

Zmniejszenie udziału ponad 15% ogólnej liczby głosów
i osiągnięcie w wyniku tego zmniejszenia mniej niż 15%
ogólnej liczby głosów (art. 69 ust. l pkt 2 Ustawy
o Ofercie Publicznej)

23.08.2017r

5. I Rodzaj zdarzenia powodującego
zmianę udziału w głosach na Walnym
Zgromadzeniu Spółki, którego
dotyczy zawiadomienie

Zbycie akcji Spółki w alternatywnym systemie obrotu
na rynku NewConnect.

7. I Liczba głosów posiadanych przed
zmiana udziału i ich udzia.ł.w ogólnej \l. 7.82 860 głosów na Walnym Zgromadzeniu -
lic~p.ie głosów na Walnym~_ > l5,04 % ogólnęj liczby głosów
Zgromadzeniu Spółki

6. I Liczba akcji posiadanych ~
zmiana udziału i ich udział w kapitale
zakładowym Spółki

sztuk akcji - l5,04 % kapitałul 782 860
zakładowego

sztuk akcji - l4,98 % kapitału8. I Liczba aktualnie posiadanych akcji i
ich udział w kapitale zakładowym
Spółki

9. I Liczba aktualnie posiadanych głosów
i ich udział w ogólnej liczbie głosów
na Walnym Zgromadzeniu Spółki

10. I Informacje dotyczące zamiaru
dalszego zwiększania udziału w
ogólnej liczbie głosów 'N okresie 12
m-cy od daty złożenia zawiadomienia
oraz celu zwiększania tego udziału

11. I Informacje o podmiotach zależnych
od akcjonariusza dokonującego
zawiadomienia, posiadających akcje
Spółki

12. I Informacje o osobach, o których
mowa wart. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c)
Ustawy o Ofercie

l 776 310
zakładowego

l 776 310 głosów na Walnym Zgromadzeniu -
l4,98 % ogólnej liczby głosów

Nie dotyczy. Informacja taka jest wymagana
w przypadku, gdy zawiadomienie jest składane
w związku z osiągnięciem lub przekroczeniem 10%
ogólnej liczby głosów (art. 69 ust. l pkt l w zw. z ust. 4
pkt 4 Ustawy o Ofercie Publicznej)

Nie występują podmioty zależne od akcjonariusza
dokonującego zawiadomienia, które posiadają akcje
Spółki

Akcjonariusz dokonujący zawiadomienia nie zawarł
z żadną osobą trzecią umowy, której przedmiotem
byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania
prawa głosu

13. I Data i miejsce sporządzenia
zawiadomienia

14. I Podpis akcjonariusza - osoby
zobowiązanej

Łódź, dnia 28.08.2017r
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