
Raport bieżący nr 4/2011 z dnia 18.04.2011 r. 

Stan posiadania Akcji Spółki 

Rada Dyrektorów spółki Atlas Estates Limited (dalej “Spółka"), niniejszym informuje, że w 
dniu dzisiejszym otrzymała zawiadomienie od Fragiolig Holding Limited z siedzibą w Nikozji, 
Cypr („Fragiolig”), w którym poinformowano o przekroczeniu przez Fragiolig progu 75% 
całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki („Zawiadomienie”) 
 
Zgodnie z Zawiadomieniem: 

1.  RP Explorer Master Fund, RP Partners Fund, Coralcliff Limited oraz Fragiolig zawarły 
umowę z dnia 6 kwietnia 2011 r., która weszła w życie 13 kwietnia 2011 r. (dalej 
„Umowa”), na mocy której RP Explorer Master Fund oraz RP Partners Fund, będący 
członkami grupy kapitałowej RP (dalej „Grupa RP”), wniosły do Fragiolig, jako wkład 
niepieniężny, łącznie 3.144.608 akcji Spółki, stanowiących około 6,72% w kapitale 
zakładowym Spółki, w zamian za co Fragiolig wyemitował i przydzielił jeden udział 
podlegający umorzeniu serii A w spółce Fragiolig - RP Partners Fund oraz jeden udział 
podlegający umorzeniu serii B w spółce Fragiolig - RP Explorer Master Fund. W wyniku 
zawarcia Umowy i wniesienia do Fragiolig w dniu 15 kwietnia 2011 r. jako wkładu 
niepieniężnego 3.144.608 akcji Spółki, Fragiolig przekroczył próg 75% ogólnej liczby 
głosów w Spółce. Przed zawarciem i wykonaniem Umowy Fragiolig posiadał 32.191.877 
akcji Spółki, co stanowiło około 68,71% w kapitale zakładowym Spółki, a co odpowiadało 
liczbie 32.191.877 głosów stanowiących około 68,71% ogólnej liczby głosów w Spółce, 
natomiast po wykonaniu Umowy Fragiolig posiada 35.336.485 akcji Spółki, co stanowi 
około 75,42% w kapitale zakładowym Spółki, a co odpowiada liczbie 35.336.485 głosów 
stanowiących około 75,42% ogólnej liczby głosów w Spółce. Fragiolig nie posiada 
podmiotów zależnych, które posiadają akcje Spółki. 

2. Fragiolig jest członkiem grupy kapitałowej Pana Rona Izaki i jego rodziny („Grupa Izaki”), 
która przed zawarciem Umowy posiadała (m.in. poprzez Fragiolig oraz Atlas International 
Holdings Limited posiadający 13,79% głosów w Spółce) łącznie 38.707.962  akcji Spółki, 
co stanowiło około 82,62%  w kapitale zakładowym Spółki, a co odpowiadało liczbie 
38.707.962  głosów stanowiących około 82,62%  ogólnej liczby głosów w Spółce. Po 
wykonaniu Umowy Grupa Izaki posiada 41.852.570  akcji Spółki, co stanowi około 
89,33%  w kapitale zakładowym Spółki, a co odpowiada liczbie 41.852.570 głosów 
stanowiących około 89,33%  ogólnej liczby głosów w Spółce.  

3. RP Capital Partners Cayman Islands Limited (dalej “Sprzedający”) oraz R.I. Limited, 
R.I. Holdings Limited, Coralcliff Limited oraz Fragiolig (dalej „Spółki Nabywające”) 
zawarły umowę sprzedaży udziałów z dnia 6 kwietnia 2011 r., która weszła w życie 13 
kwietnia 2011 r. (dalej „AMC SPA”), na mocy której Sprzedający sprzedał Spółkom 
Nabywającym swój cały udział w kapitale Atlas Management Company Limited (dalej 
“AMC”) zarządzającej aktywami Spółki. W wyniku zawarcia umowy AMC SPA Grupa RP 
nie posiada udziałów AMC.  

4. Ponadto strony umowy AMC SPA uzgodniły, że umowy o współpracę zawarte 
pomiędzy spółkami z Grupy Izaki i Grupy RP w celu prowadzenia wspólnej polityki w 
stosunku do Spółki (dalej „Umowy o współpracę”) ulegają rozwiązaniu na podstawie 
Umów Rozwiązujących z dnia 6 kwietnia 2011 r., które weszły w życie 13 kwietnia 2011 
r. Przed rozwiązaniem Umów o współpracy podmioty z Grupy Izaki i Grupy RP, jako 



podmioty działające w porozumieniu, posiadały łącznie 41.852.570 akcji Spółki, co 
stanowiło około 89,33%  w kapitale zakładowym Spółki, a co odpowiadało liczbie 
41.852.570 głosów stanowiących około 89,33%  ogólnej liczby głosów w Spółce.  Na 
skutek rozwiązania Umów o współpracę podmioty z Grupy Izaki oraz Grupy RP z dniem  
13 kwietnia 2011 r. przestały działać w porozumieniu w stosunku do Spółki w 
rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy. Ponadto w wyniku zawarcia Umowy RP Explorer 
Master Fund oraz RP Partners Fund nie posiadają akcji Spółki. Na dzień 14 kwietnia 
2011 r. obecni i byli pracownicy Grupy RP posiadają łącznie 11,071   akcji Spółki 
stanowiących około 0,02% w kapitale zakładowym Spółki. 

 

 
Podstawa prawna: Art. 70 w związku z 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 (Dz. U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539). 
 


