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Zarząd Berling S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu skan 
otrzymanego w dniu dzisiejszym zawiadomienia od Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „ARKTON” Sp. 
z o.o. z siedzibą w Wilkowicach, Berling Promotions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, DAO Sp. z o.o. 
z siedzibą w Warszawie oraz Berling S.A. z siedzibą w Warszawie. 
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ZAWIADOMIENIE

. Zarząd społki Przedsiębiorstwo Wie|obranzowe ,,ARKTON,, SpÓłka z ograniczoną odpowiedzia|noŚcią
z siedzibą w Wi|kowicach (,,ARKToN,,), zarząd Ber|ing Promotions Sp. z o'o' z siedzibą w Warszawie
(,,BP'), zaząd DAo Sp. z o.o' z siedzibą w Warszawie (,,DAo'') i zarząd Ber|ing S'A. z siedzibą
w Warszawie (,,BERL|NG''), (ARKTON, BP, DAo i BERL|NG da|ej łącznie zwane ,,Zawiadamiającymi'')
na podstawieart .  TT ust .7 orazart .6g ust .2 pkt2wzw. zart .87 ust .5 pkt l  Ustawyooferc ie publ icznej
i warunkach wpiowadzania instrumentow finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o
społkach pub|icznych z dnia 29 |ipca 2005 r' (Dz' U. Nr 184, poz. 1539 z poin. zm'), (,,Ustawa'')
niniejszym informują, Że w wyniku nabycia akcji BERL|NG przez ARKTON wskutek ogłoszonego
Wezwania do zapisywania się na sprzedaŻ akĄi BERLING, o ktÓrego ogłoszeniu mowa w raporcie
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biezącym Ber|ing S.A. nr 1212018 oraz W raporcie biezącym Ber|ing S.A nr 15t2O18, raporcie biezącym
Ber|ing S.A. nr 1712018 iraporcie biezącym Ber|ing S.A. nr 20t2018 (,,Wezwanie''), łączny udział
Zawladamiających, jako stron porozumienia łączącego Zawiadamiających, o ktorym mowa w art. 87 ust.
1 pkt 5 Ustawy (,,Porozumienie',), Wynoszący ponad 33% w ogolnej |iczbie głosow w BERLING,
zwiększył się o więcej niŻ 1o/o ogolnej |iczby głosow BERLING.

ARKTON nabył W ramach Wezwania 187 027 akcji BERLING, stanowiących 1,O7o/o (w zaokrągleniu
do setnej częŚci procenta) udziatu w kapita|e zakładowym BERLING i uprawniających do wykonywania
187 027 głosow na walnym zgromadzeniu BERLING, tj' 1,07o/o (w zaokrągleniu do setnej częŚci
procenta) ogo|nej |iczby głosow na walnym zgromadzeniu BERLING. Zawarcie transakcji nastąpiło
w dniu 29 |istopada2018 r., a roz|iczenie transakcji nastąpiło w dniu 4 grudnia 2018 r.

ARKTON, DAo, BP ani BERLING przed transakcjami opisanymi powyzej, ani bezpoŚrednio ani
poŚrednio nie posiada|i akcj i BERLING' DAo przed dniem nabycia akcj i BERL|NG przez ARKTON
w wyniku Wezwania posiadała 10 770 000 akcji BERL|NG, stanowiących 61,37o/o (w zaokrągleniu
do setnej części procenta) udziału w kapita|e zakładowym BERLING i uprawniających do wykonywania
10770 000 głosow na walnym zgromadzeniu BERLING, tj' 61,37o/o (wzaokrąg|eniu do setnej częŚci
procenta) ogo|nej |iczby głosow na wa|nym zgromadzeniu BERLlNG.

Łączna |iczna akcji BERLING posiadana przez Zawiadamiających, jako strony Porozumienia przed
dniem nabycia akcj i BERLING przez ARKTON w wyniku Wezwania wynosiła 1077o ooo akcj i
BERLING, stanowiących 61,37o/o (w zaokrąg|eniu do setnej częŚci procenta) udziału W kapita|e
zaktadowym BERLING i uprawniających do wykonywania 10 770 000 głosow na wa|nym zgromadzeniu
BERLING, tj' 6.1 ,37o/o (w zaokrąg|eniu do setnej częŚci procenta) ogolnej liczby głosow na walnym
zgromadzeniu BERLING.

Zawiadamiający, jako strony Porozumienia, w wyniku nabycia akcji W ramach Wezwania posiadają
łącznie 10 957 027 akĄi BERLING stanowiących 62,430/o (w zaokrąg|eniu do setnej częŚci procenta)
udziału W kapita|e zakładowym BERLING i uprawniających do wykonywania 10957 027 głosow
na wa|nym zgromadzeniu BERLING, \' 62,43% (w zaokrąg|eniu do setnej częŚci procenta) ogo|nej
|iczby głosow na wa|nym zgromadzeniu BERLING'

Zawiadamiający informują, ie nie istnieją Żadne podmioty za|eŻne od Zawiadamiających, inne niz
Zawiadamiający, kto re pos i adałyby a kcj e B E R L l N G.

Ponadto, Zawiadamiający informują, Że nie zawiera|i zadnych porozumien ani umÓw, ktorych
przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania głosu.

W imieniu BERLING:

W imieniu ARKTON:
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