
Subject: Notice on execution of an agreement of shareholders of Pfleiderer Group S.A. and on 

exceeding by the parties of the agreement a threshold referred to in article 69 of the public 

offering act 

Current Report no. 35/2019 

The Management Board of Pfleiderer Group S.A. (“Company”) hereby announces that the Company 

received the notification on execution of an agreement of shareholders of Company and on 

exceeding by the parties of the agreement a threshold referred to in article 69 of the public offering 

act, as attached. 

This report was prepared pursuant to Article 70 item 1 of the Act of 29 July 2005 on Act on Public 

Offerings and the Conditions for Introducing Financial Instruments on an Organized Trading System 

and on Public Companies (consolidated text: Dz. U. of 2013, Item 1382). 

August 28th , 2019 

Hour: 10:20 



ZAWIADOMIENIE NOTIFICATION

O ZAWARCnj POROZUMIENIA
AKCJONARIUSZY

PFLEmERER GROUP SA.

ORAZ O PRZEKROCZENIU PRZEZ STRONY
POROZUMIENIA PROGÓW O KTÓRYCH

MOWA W ART. 69 USTAWY O OFERCIE W
ZWIĄZKU Z ZAWARCIEM POROZUMIENIA

27 sierpnia 2019 r.

Do:

Pfleiderer Group SA.
ul. Strzegomska 42AB

53-611 Wrocław
Polska

Komisja Nadzoru Finansowego

ul. Piękna 20
00-549 Warszawa

Polska

ON EXECUTION OF AŃ AGREEMENT OF
THE SHAREHOLDERS OF PFLEIDERER

GROUP S.A.

AND ON THE PARTIES OF THE
AGREEMENT EXCEEDING THE

THRESHOLDS REFERRED TO IN ARTICLE
69 OF THE PUBLIC OFFERING ACT IN

CONNECTION WITH THE EXECUTION OF
THE AGREEMENT

27 August 2019

To:

Pfleiderer Group S.A.

ul. Strzegomska 42AB

53-611 Wrocław
Poland

Komisja Nadzoru Finansowego

(Polish Financial Superyision Authority)

ul. Piękna 20
00-549 Warsaw

Poland

Szanowni Państwo,

W związku z zawarciem w dniu 26 sierpnia 2019 r.

pisemnego porozumienia („Porozumienie") w

rozumieniu art. 87 ust. l pkt. 5 ustawy z dnia 29 lipca

2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach

publicznych („Ustawa o Ofercie") dotyczącego
nabywania akcji oraz zgodnego głosowania na

Walnych Zgromadzeniach spółki Pfleiderer Group
S.A. z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Strzegomska

42AB, 53-611 Wrocław) („Spółka"), którego
stronami są:

l) Yolantis Bidco B .V. z siedzibą w Amsterdamie
(Prins Bernhardplein 200,1097 JB Amsterdam,
Holandia), wpisanej do rejestru handlowego w
Holandii pod numerem 75047551 („Yolantis")

2) Atlantik S .A., z siedzibą w Luksemburgu (6 me
Jean Monnet, L-2180 Luksemburg, Wielkie

Księstwo Luksemburga), wpisanej do rejestru

handlowego w Luksemburgu pod numerem
B170670("Atlantik"),

Dear Sirs/l\4esdames,

In connection with the execution on 26 August 2019
of a written agreement (the "Agreement") within the
meaning ofArticle 87, section 1(5) ofthe Act of29
July 2005 on Public Offering, Conditions
Goveming the Introduction of Financial Instruments

to Organized Trading and Public Companies (the
"Public Offering Act") on acquisition of shares and
joint voting at the Generał Meetings of Pfleiderer
Group SA., with its registered office in Wrocław

(address: 42AB Strzegomska St., 53-611 Wrocław)
(the "Company"), entered into by the following
parties:

l) Yolantis Bidco B.V., with its registered office
in Amsterdam (Prins Benhardplein 200, 1097
JB Amsterdam, the Netherlands) entered into
the Dutch commercial register under number

75047551 ("Yolantis")

2) Atlantik S.A., with its registered office in
Luxembourg (6 me Jean Monnet, L-2180

Luxembourg), registered with the Luxembourg

commercial register under number B 170670

("Atlantik"),
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Yolantis i Atlantik łącznie określani jako „Strony
Porozumienia", a osobno „Stroną Porozumienia",

niniejszym zawiadamiamy o tym, że:

Strony Porozumienia stosownie do art. 87 ust. 3

Ustawy o Ofercie wskazały Yolantis jako Stronę
Porozumienia umocowaną do wykonywania przez

Strony Porozumienia obowiązków wynikających z
rozdziału 4 Ustawy o Ofercie.

W związku z zawarciem Porozumienia, działając na

podstawie art. 69 ust. l pkt l w zw. z art. 87 ust. l pkt

5 oraz 6 Ustawy o Ofercie, mniejszym zawiadamiamy

o przekroczeniu przez Strony Porozumienia łącznie

progu 90% ogólnej liczby głosów na Walnym
Zgromadzeniu Spółki:

Przed zawarciem Porozumienia:

(a) Yolantis bezpośrednio posiadała 34.237.630
akcji Spółki, stanowiących 52,92% kapitału
zakładowego Spółki i uprawniających do
wykonywania 34.237.630 głosów na walnym

zgromadzeniu Spółki, stanowiących 52,92%
łącznej liczby głosów na walnym
zgromadzeniu Spółki oraz pośrednio
12.940.201 akcji własnych posiadanych
bezpośrednio przez Spółkę, stanowiących 20%
kapitału zakładowego Spółki i uprawniających
do wykonywania 12.940.201 głosów na
walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących
20% łącznej liczby głosów na walnym
zgromadzeniu Spółki („Akcje Własne").

(b) Atlantik bezpośrednio posiadała 12.474.561
akcji Spółki, stanowiących 19,28% kapitału
zakładowego Spółki i uprawniających do
wykonywania 12.474.561 głosów na walnym

zgromadzeniu Spółki, stanowiących 19,28%
łącznej liczby głosów na walnym
zgromadzeniu Spółki.

Po zawarciu Porozumienia, według stanu na dzień

niniejszego zawiadomienia, podmiot zależny

Yolantis, tj. Spółka, posiada bezpośrednio wszystkie
Akcje Własne, przy czym Spółka nie wykonuje praw
udziałowych z Akcji Własnych. Żaden podmiot
zależny Atlantik nie posiada akcji Spółki.

W związku z zawarciem Porozumienia, według stanu

na dzień niniejszego zawiadomienia, Strony

Porozumienia posiadają łącznie 59.652.392 akcji
Spółki, stanowiących 92,2% kapitału zakładowego
Spółki i uprawniających do wykonywania 59.652.392

Yolantis and Atlantic arę jointly referred to as the
"Parties" and each of them mdividually as the

"Party", We hereby inform you about the following:

The Parties, pursuant to the Article 87, section 3 ofthe

Public Offering Act, designated Yolantis as the Party
authorized to perform the Parties' obligations referred

to in Chapter 4 ofthe Public Offering Act.

In relation to the execution ofthe Agreement, pursuant

to Art. 69, section 1(1) in connection with Article 87,
section 1(5) and 1(6) ofthe Public Offering Act, we
hereby give notice on the Parties jointly exceeding
90% of the total votes at the Generał Meeting of the
Company.

Before the execution ofthe Agreement:

(a) Yolantis directly held 34,237,630 shares in the
Company representing 52.92% of the share

capital ofthe Company and 34,237,630 votes
at the generał meeting ofthe shareholders ofthe
Company representing 52.92% of the total
number of votes at the generał meeting of the

shareholders of the Company and indirectly
12,940,201 treasury shares held by the
Company representing 20% ofthe share capital
of the Company and 12,940,201 votes at the
generał meeting of the shareholders of the
Company representing 20% ofthe total number
of votes at the generał meeting of the

shareholders of the Company (the "Treasury

Shares").

(b) Atlantik directly held 12,474,561 shares in the
Company representmg 19.28% of the share

capital ofthe Company and 12,474,561 votes at
the generał meeting of the shareholders of the
Company representing 19.28% of the total
number of votes at the generał meeting of the

shareholders ofthe Company.

Following the execution of the Agreement, as of the

datę ofthis notice, the subsidiary ofYolantis, i.e., the

Company, directly holds ali the Treasury Shares;
however, the Company does not exercise the rights

attached to the Treasury Shares. No subsidiary of

Atlantik holds any shares ofthe Company.

In connection with the execution ofthe Agreement, as

of the datę of this notice, the Parties hołd in total
59,652,392 of shares in the Company, representing

92.2% of the share capital of the Company and
carrying 59,652,392 votes at the generał meeting of
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głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,

stanowiących 92,2% % łącznej liczby głosów na
walnym zgromadzeniu Spółki, w tym Akcje Własne.

Ponadto Yolantis ani Atlantik nie są uprawnione ani
zobowiązane do nabycia akcji Spółki jako posiadacze
instrumentów finansowych, o których mowa w art.

69b ust. l pkt l Ustawy o Ofercie, oraz instrumentów

finansowych, o których mowa w art. 69b ust. l pkt 2

Ustawy o Ofercie, które nie są wykonywane

wyłącznie przez rozliczenie pieniężne. Każda ze Stron

Porozumienia informuje również, że nie posiada

instrumentów finansowych, o których mowa w art.

69b ust. l pkt 2 Ustawy o Ofercie, odnoszących się w
sposób pośredni lub bezpośredni do akcji Spółki.

Z uwagi na brak ww. instrumentów finansowych,

łączna suma liczby głosów i jej procentowy udział w
ogólnej liczbie głosów w Spółce posiadanych przez
Strony Porozumienia została wskazana powyżej, z

uwzględnieniem Akcji Własnych posiadanych przez
Spółkę.

Niniejsze zawiadomienie składane jest w imieniu
wszystkich Stron Porozumienia.

the Company, representing 92.2% ofthe total votes at

the generał meeting of the Company, includmg the
Treasury Shares.

In addition, neither Yolantis, nor Atlantik arę entitled
or obliged to purchase shares of the Company as

holders ofthe financial instruments referred to in Art.

69b, par. l, point l ofthe Public Offering Act, or the
financial instruments referred to in Art. 69b, par. l,

point 2 of the Public Offering Act, which arę not
performed solely by cash settlement. Bach Party also

declares that it does not hołd the fmancial instruments

referred to in Art. 69b, par. l, point 2 of the Public

Offering Act, relating directly or indirectly to the
Company's shares.

Due to the łąck ofthe above fmancial instruments, the

total number ofvotes and their percentage ofthe total

number of votes in the Company held by the Parties
was indicated above, including Treasury Shares held

by the Company.

This notice is given on behalfofall the Parties.
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W imieniu Stron Porozumienia

(pn behalfofthe Parties to the Agreemenf)

^./^/^^'
Damian Lubocki

Pełnomocnik Yolantis Bidco B .VJAttorney-in-fact ofYolantis Bidco B. V.
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