
 
Temat: Transakcja dotycząca znacznych pakietów akcji zawarta przez spółkę należąca do 

osób wchodzących w skład organów zarządzających i nadzorujących u emitenta. 
 
Numer raportu:  012/2014 
Data sporządzenia raportu: 12-09-2014 
Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej 
 
Treść raportu: 
Zarząd BERLING S.A. Informuje, że w dniu 11 września 2014r. powziął informację o zawarciu 
przez spółkę  DAO Sp. z o.o. (z siedzibą w Warszawie, Polska) w dniu 11 września 2014r. ze 
spółką Berling Investments LTD (spółka prawa cypryjskiego z siedzibą w Nicosia, Cypr), za 
pośrednictwem domu maklerskiego ERSTE Securities Polska S.A. umowę sprzedaży 
10.770.000 (dziesięć milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy) sztuk akcji spółki Berling 
S.A. za łączną kwotę 80.775.000 PLN (osiemdziesiąt milionów siedemset siedemdziesiąt pięć 
tysięcy złotych), tj. 7,50 PLN (siedem złotych pięćdziesiąt groszy) za jedną akcje. Transakcja 
została dokonana poza rynkiem regulowanym. 
 
Przed tą transakcją Spółka DAO Sp. z o.o. nie posiadała bezpośrednio żadnych akcji Emitenta. 
Po ww. transakcji pakiet 10.770.000 (dziesięć milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy) 
akcji należący do Spółki DAO Sp. z o.o. stanowi 61,37% akcji Emitenta i daje  10.770.000 
(dziesięć milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy) głosów na walnym zgromadzeniu, co 
stanowi 61,37% udziałów głosów na walnym zgromadzeniu  
 
Spółka DAO Sp. z o. o. należy w 100% do Państwa Berling 

1. Hanna Berling posiada 50% udziałów w spółce DAO Sp. z o.o. 
2. Tomasz Berling posiada 25% udziałów w spółce DAO Sp. z o.o. 
3. Marcin Berling posiada 25% udziałów w spółce DAO Sp. z o.o. 

 
Pani Hanna Berling pełni funkcję Prezesa Zarządu Emitenta – posiada 120 akcji (ilość akcji bez 
zmian) 
Pan Tomasz Berling pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta – posiada 40 
akcji (ilość akcji bez zmian)  oraz jest Prezesem Zarządu Spółki DAO Sp. z o.o.  
Pan Marcin Berling pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta – posiada 40 akcji (ilość 
akcji bez zmian) 
 
Kontrola pakietu akcji za pośrednictwem spółek należących do Państwa Berling nie uległa 
zmianie, jedynej zmianie uległ bezpośredni właściciel akcji. Ilość akcji kontrolowanych przez 
Państwa BERLING za pośrednictwem spółek do nich należących zarówno przed jak i po 
transakcji wynosi 10.770.000  (dziesięć milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji co 
stanowi 61,37% akcji Emitenta i daje  10.770.000 (dziesięć milionów siedemset 
siedemdziesiąt tysięcy) głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 61,37% udziałów 
głosów na walnym zgromadzeniu  
 
 



 
Z zawiadomienia otrzymanego przez spółkę wynika, że Hanna Berling, Marcin Berling, 
Tomasz Berling oraz Spółki od nich zależne nie zamierzają zwiększyć udziału w ogólnej liczbie 
głosów spółki w okresie 12 miesięcy od złożenia tego zawiadomienia 
 
 
   
Podstawa prawna przekazania raportu: 
Art. 70 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 
Art. 160 ust. 4  ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 
 
Podpis osoby reprezentującej spółkę 
 
Data  Imię i nazwisko  Stanowisko i funkcja 
12.09.2014 Hanna Berling   Prezes Zarządu 
 


