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Treść raportu:

Octava Spółka Akcyjna („Spółka”, „Octava”) informuje, iż w dniu 27 stycznia br., otrzymał od Pełnomocnika spółki
Manchester Securities Corporation z siedzibą w Nowym Jorku, USA („Machester”), działającej także w imieniu
Elliott International, L.P. oraz Elliott Associates, L.P., tworzących grupę kapitałową w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) (Dz.U. z 2013 r., poz. 1382, ze zm.)
(„Grupa”) zawiadomienia o sprzedaży i nabyciu w ramach grupy kapitałowej znacznego pakietu akcji w Octava S.A.
Manchester zmniejszyła swój udział w Octava poprzez zbycie 24.312.211 akcji Octava, reprezentujących 56,82%
głosów w ogólnej liczbie głosów w Octava na rzecz podmiotu wchodzącego w skład Grupy, tj. Beresford Energy
Corp., spółki utworzonej zgodnie z prawem Delaware („Beresford”).
Pełnomocnik Spółek poinformował, że:
1. Zmniejszenie udziału Manchester oraz odpowiadające mu zwiększenie udziału Beresford, jest wynikiem zbycia
przez Manchester akcji Octava w ramach transakcji dokonanej w dniu 19 stycznia 2017 r., zarejestrowanej w
Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. w dniu 23 stycznia br.
2. Grupa posiadała a w wyniku transakcji w dalszym ciągu posiada 24.312.211 akcji Octava, stanowiących
56,82% kapitału zakładowego Octava i reprezentujących 24.312.211 głosów, przyznających 56,82% ogólnej liczby
głosów w Octava.
3. Dotychczas spółka Manchester posiadała 24.312.211 akcji Octava, stanowiących 56,82% kapitału zakładowego
Spółki i reprezentujących 24.312.211 głosów, przyznających 56,82% ogólnej liczby głosów w Octava.
4. Po rozliczeniu przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. transakcji, o których mowa w punkcie 1)
powyżej, Manchester nie posiada żadnych akcji Octava.
5. Nie została zawarta umowa z podmiotem trzecim zawierająca postanowienia dotyczące przekazania uprawnień
do wykonywania prawa głosu, o której mowa w art. 69 ust. 4 pkt 6 Ustawy.
6. Podmioty zależne od Manchetser nie posiadają akcji Octava.
7. Nie zachodzą okoliczności opisane w art. 69 ust. 4 pkt 7-8 Ustawy. W związku z powyższym łączna suma liczby
głosów wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 2, 7, 8 Ustawy i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
jest tożsamy z łączną sumą głosów i jej procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów opisanym w pkt. 4
zawiadomienia.
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