
\t,t|o.ła,ł' 17. 1 zm21 r.
Do: 1. Ko.nisja Na(Łoru FirEnsouego

u|' Piękna 20. sk' poczt. 419' 00-549 Warszawo

2' Fabry*a obrabiarek ''RAFA|Y!ET'' spólka Akcyjna
u|' siaszica ,|' 47.420 Kuźnia Raciborska

wpisana do Rejestru PŻedsiębbrców KRs pod numerem 69588

oD: i|icbal Talar€k zam'

zaewłlencionowany pod nume.em PEsEL

działajqcy na asadzie art' 87 ust. 3. tJstawy z dnia 29 lipca 2005 r o ofercie pub|icznei i wa.

runkach wprowadfenia instnjmentów finansowych do foĘanifowanego syśemu obrotu oraz o
spółkach pub|icfnych, w .mien.u:

1. v|łasnym
2' Joanny Tatąrck zam.

faewidencjońowanej pod numerem PESEL

ZAWADOMIENIE O ZBYCIU 2NACŻNEGO PAKIETU AKo.II

1. Rea|iżtrjąc obowiązki okreś|one w 8fl- 69 ust. 1' p|d 2. oraz usl 4. uśawy f dnia 29 |ip6a 2005 r

o oferc.e pub|icznei i warunka.fi wpowadfenia inslrumentów finansov.ych do zolganżowanego sys-

temu obrt'lu oraz o spółkach publ.cznych (da|ej: 'Uslas/a'')' maiąc ng uwadze' że mnie c.i. Michała

Tatarka) oraz Joannę Talarek naleŹy traKować jeko podmioty działające w remach porozumienia' o

którym mowa w ań- 87 Ust' 1. pkt 5' Ustawy, a także kołfys|ąąc f an.87 usl. 3' tJslałvy' iako jedna ze

stmn tego porozumienia wskazana przez pozośtałe stony poroalmbnia, ninbiszvm żavriadamiam.

źe w zwiazku z odDowjedzi€ na dokonane Drzez Aoende Rozwoiu Przemvsb s.A. wezwenie do zaoi.

svwania sie na soŻedaź akd j. którvcł| emilentem iest FebNka obrabialek .MFAMEr soli'łka Akcv|na

z siedziba w Kufni Racibo.skiei (da|ei: .Rafamet" lub.Emit€nt'1:

1) w dniu 16.12'2021r. dokona|em zbycia 217.155 akc,łi, |dórych emilenlem jeŚ Rafamel, upfaw.

n.aiacych

do oddania 217.155 g|o6ów na wa|nym zgmmadzeniu Emitenta iśanowiqcycł| 5'028% L|dziafu
w kapita|e zekfado!^/ym Rafarnel oraz w ogó|nej lcfbie g|osów na wa|nym zgromdzeniu Emi.

2) w dniu 16.12.2021r' Joanna Tata.ek dokonah zbycia 45.000 skcji' Hórych emlentem jesl Ra.

f6met' uprawniających do oddania 45'000 głosó\ł na wa|nym zgromdzeniu Emllenla iśanc

wiących ',0,{2% udziafu w kapila|e zakłedowym Rafamet oraz w ooó|nej llcfbie qłosłjw na wal

nym zgromadzeniu Emitenta,

2' Przd ?der7eniami' o których mowa powyzei:
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1 ) posiada|em b€zpoś'ednio 217.255 skcji Rafamet. z |dórych pŹysfugiłJg|o miĘcfnie 217'255
qł'o6ów w ogó|nej |iżtie głosów na wa|nyrn zoromadzeniu Emitenta; pm€efitowy udział w kapi.

ta|e zakfso.i'ym Rafame| wynost 5'03196 a procento/y udział w ghsach przysfugujących mi

na wa|nym żq.omadzeniu wynosł5,03'l*.

Joanna Tetarek posiadała befpoŚrcdnio 45.000 akqi Rafamet' z Kórych p.zysłUqiwa|o je,i Ęcf.
nie 45.000 gfu6ów w ogó|nei |icztie głosóv' na wahyn zgroma{żeniu Emiteflta; Eocento{,y
t,dzi8ł w kapfra|e fakładowym RafameI }.ynosił 1,0fl2% a procenlowy ućziałw g|osach prfysł}
gująryd| !e,i na wa|nym zg.omadfeniu wlmosił .1 ,042%'

-tak. Źe wsfystkie osoby zawiedarniajqce posiad.|y Ęcżnie 262.255 akcji Rafu'r'et. f |dórych przysłjjgi.

wało im 262.255 gl'osół na walnym zgmmadzeniu Emitenta; procedowy Udfiełw kap]ałe zakładowym
Raf6me1vĄmosił 6,073 % a procentowy udżiał w głÓsach ns wa|nym zgrcma.'fen.u wynosił 6,073%'

3. Po fdarżeniach' o których ńowa powyżej:
.l) posiadarn befpŃEdnio 100 ekcji Rafamet' z któ'ych pżysłUguie miĘcznie 1 } głosów w ogóF

nej |iczbie głosów na watnym zo.omaćfeniu Emitenta; proceńowy udziałw kalita|e zgkłado.

wym Rafamel v'ynosi 0'002% e prccentowy ućJd w g|osach pfzyslugljqcych mi na wa|nym
zgromadzeniu wynosi 0,002%,,

2) JoarMa TalaEk nie posiada żednych akqi Fbfamet-

4. Nie istnieją podm.oty za|eżne ode rnnie oraf od Joanny Tatarek Hóre posiadĄby akcje Rafamet
5- Nie Ęczy mnie ani Joanny TalaGk z żadnym podmł'tem rebqa' o |dórej rnowa w alt. 87 usl. ,1

pK 3. liL c) Uslawy,

8- Nie zechodzą oko|ienoścj. o ldórycń mo[,a w ań. 60 ust. 4' p|d 7.-8. us|at/vy.

/rlA'-l
Micłał Tatarek
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