
WaGzawa, dnia 17.12.2021 r.

0O: 1. Kornlsla N.dzoru Flnan6owego

ul. Piękna 20' skr. poczt' 419' 0s549 \r'arszawa

2' F.b.yta obrab|arok ,'MFA!i|ET' spólk. Akcy|na

ul. staszica 1' 47.420 Kuźnia Raciborska

wpisanó do Rgjsstru Pąedsiębiorców KRs pod num€r€m 69588

oD: Krzysńof Jędrt.l!w.k| zam'

raewidencionowany pod numerem PESEL

dzia|aiący na fasadzie ań' 87 ust' 3' Ustawy o ofercie pub|icznej i warunkach wplowadzania

instrumentów finansowych do foQanifowan€go systomu oblotu olaf o spółkach plblicznych'

w imieniu:

1. wlasnrn

2. |.kra spólk. z ogr.n|czoną odpow|.df|.|nośc|ą z siedzibą w l^łarszawie

ul' Patńotów 18. 04.933 Warsfawa

wpisanej do Rejestru P|zedsiębiorców KRs pod numerem 613'69

dalei:"l6kra"

3' AgnleŚfł| GiońyJędr'e|ewEk|el zam'

zaewdencjonowanej pod nurn€rem PESEL

4 woron|ki Jędr.ol.tv!k|.j zań'

zaewidencjonowanej pod numerem PESEL

5' M.teusza Jędr.ol.w3k|e9o zam'

raewidencjonowanego pod numerem PESEL

6' lgn|s Avem c'pita| spół|€ Akc'ina z siedf|bą w Gliwicach

u|' stanisława oubois 16/131.44-100 G|iwic €

daleir. lAC"

wpisenej do Rejestru PŻedsiębiorcow KRs pod numerem 683705

7' |Ac Equny I sFi'łt. Akcy,na z siedz|bą w Gliwicach

U|. stanisława Dubois 16/131' 44-100 G|iwic€

wpisana do Rejestfu PŹedsiębiorców KRs pod nurnełern772294

dalej: "lAC El'

8. Prom.ck $półk! ż ogreniczoną odpow|edż|a|nośclą z siedzibą w G|iwicach

u|' stanislawa oubois 16/16. tł4-'00 Gliwice

wpisana do Rejestru P|zedsiębiorców KRs pod numerem 626616

dalei:.P.omeck"
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ZAW,ADOMIENIE O ZBYCIU ZNACZNEGO PAKIETU AKCJI

,1 Roa|jfujqc obowiqzki okreŚlone w ań' 69 ust. 1' pkt 2', a także ust' 2' pkt l. |it a) oraz !s|' 4' Ustawy

z dnia 29 |ipca 2005 r. o ofercie pUb|icznej i warunkach wprowadzania instrumentów ']nansowych do

zorganifowanego systemu obrotu oraz o spółkech pub|icznych (da|ej: .ustawa,.). w fw z ań 69a ust 1'

pkt 3' Ustawy, w zw f ań 87 ust 1. pkt 5, Ustawy' wskutek domniemania wynikajqcego z art. 87 ust, 4

pkt 1 i 4' Ustawy' mając na uwadze' ż!e,.

1) A9nieszka G|erba.JędŹejewska jest moją żoną'

2) Weronika Jędrzejewska oraŹ Mateusz Jędrzejewskisą moimidzieómi,

3) Agnieszka Gierba.Jędrfejewska' Weronika Jędrz6j€Wska oraz Mateusz Jędżejewski są jedynymi

akcjonańUszami oraf cfłonkami rady nadzorczej społki |Ac.

4) |Ac jesljedynym akcjonariuszem spółki lAc E| a Agnieszka Gierba.JędŹe]ewska, Welonika

JędrŹejewska olaf Maleusz JędŹeiewskisą czlonkami rady nadzorczej tej spóki'

5) |skra jest podmiotem bezpośrednio za|eżnym ode mnie, w którym posiadam 2.308'427 udfiałów

stianowiqcych 9970 udziałlr w kapita|e zakładowym i |iczbie głosów na zgromadfeniu wspó|ników

tej społki.

5) |Ac EIjest wspólnikiem posiadającym 505 udfiałów stanowiqcych 100% udziałLl w kapitale zakła-

dowym iliczbie głosów na zglomadzeniu wspólników Promack. co powoduje' że w zakresie

nabywania akcji społek pub|icznych na|eży traHować mnie, lskrę, Agniesfkę Gjerbę"JędEejew.

ską' Weronikę Jędrzejewskq' Mateusza JędŻejewskiego, |Ac' |Ac El oraz Promack jako pod.

mioty działające w ramach po|ozumienia' o klórym rnowa w ań' 87 Usl 'l ' pkt 5 Ustawy'
. ko|zystającz ar|.87. ust' 3 Ustawy. jakojedna ze stron tego porozumienia wskafana przez pofostale

strony porozumienia, ddelszvm aawiad

cie Rozwoiu Prfemvsłt] s.A' wezwanie na zaoisvwanie sie na so|zedaż akcii' którvch emitenlem iesl

FabNka oblabiarek ''RAFAMET" soółka Akcvina z siedziba w KuŹni Raciborskiei {dalei: .Ra'amet'' |ub

-Emitent")l
1) w dniu 16'12,2021 r' dokonałem zbycia 345.455 akcji' których emilentem iest Rafamet. upraw.

niajacych do oddania 345'455 głosów na walnym fgromadfeniu Ernitenla i stanowiqcych

7'9990% udział! w kapita|e zakfadowym Rafamei oraz ogó|nej liczbie g|osów na wa|nym f9ro-

ńadzeniu Emitenta.

2') w dni] 1612'2021 r' spółka Promack dokonała zbycia 939.680 akcji' których emitentem jest

Ra'amet' uprawniających do oddania 939'680 głosów na wa|ńym zgromadzeniu Emitenta i sta.
nowiqcych 21'7584% Udzjału W kapita|e zakładowym Ra'amet oraz ogólnej |iczbie głosów na

walnym zgromadzeniu Emitenta,

3) wdniu16'122021 r, społka lskla dokona|a fbycia 140'000 akcji' których emitentem jest Rafa'

met' uprawniających do oddania 140'0oo głosów na wa|nym zgromadzóniU Emitenta istano-

wiących 3'2417ok udziałU w kapitale zakładowym Rafamet oraz ogó|nej liczbie głosów na wa|-
nym zgromadzeniu Emitenta.
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2' P|zed adażeniami' o k|óryń mowa powyżej:

1) posiadałem befpośrednio 345.455 akcji Rafamot' z których pr.ysługlw8ło miĘcznie 345'455 gło.

sow w ogóInej |icfbie o'łosów na wa|nyń zg.omadzeniu Emitenta; procontowy udział w kapib|e

fakładowym Raflamet wynoslł 7,9990% a procgntowy udfiał w gł'osach pżysługujących mi na wal.

nyrn f gromadzeniu wynosił 7'9990%.

2) społka lskra posiadała befpośrcdnio 140'000 akqi Rafam6t, z których pżysłlgiwa|o j€j łącznie

140.000 głosów w ogóln€j |iczbia gł.osów n6 walnym zgromadzeniu Emrtenta; procontowy udział

w kapitale zakladowym Rafamot wynosił 3.2417% a procentowy udział w głosach przys|uguiących

jei na wa|nym zgromadzeniu wynosił 3.2417%'

3) posiadalem pośrednio pŹez spdkę |skra .140'000 akii Ra|amet' z których przysfugiw4o miĘcznie

14o'o00 głosów w ogó|noj |.czbie głosólł na wa|nym zgromadzeniu Emitenta; proc€ntowy udział

w kapiia|e fakładowym Rafamet Wynosił 3'2417% a procentowy udz.al w głrcsach przysfugujących

mi ńa wa|pym zgromadzeniu wynosił 3'2417%,

4) społks Promack posiadała bezpoś.ednio 939.680 akcji' f klorych przyslugiwało jej 939'680 glosów

na walnym zgromadzeniu Emitent,a' procontowy udział w kapita|g faktadowym wynosił 21.75E4%

a procentou/y udzjał w głosach na walnyrn zgrotnadz€niu wynosił 21 '75840ó'

5) społki lAc ; |Ac E| nie posiadały bezpośrodnio żadnyń akcji Ra'amet'

6) |Ac E| posiadała pośrÓdnio pżez Promack 939.6E0 akcji' z któ.ych pżysfugiwało 93g'6E0 głosów

na walnym zgromadzBniu Emitenta, procentowy udział w kapita|e zakładowym wynosił 21.7584%

a proc€ntowy udział w głosań na wa|nyn zgromadzeniu wynosil pośrodńio 21'75uy6'

7) |Ac posiadała pośrednio p|zef |Ac El o.af Promacł 939.680 akcii. f klórych pŹysłUgiwało 939'6E0
głosów na walnym zgromadzeniu Emi|ent€, procentowy udfial w kapita|e fakładowym wynosił

21-7584% a procentowy Udział w głosach na wa|nym zqomadzeniu wynosił pośrednio 21.7584%'
8) Agnieszka Gie.ba.Jęd|z 6jewska. Weronika Jędrzgjewska oraz Mateusf JędŻeje\Yskiposiada|ipo.

średnio pżef lAc. |Ac Eloraz Promack 939.680 akcji' z któryń p|zysługiwało 939.680 głosów na

wa|nym zgromadfenlu Emitenta' procenlowy ud2iał'w kapita|e zakladowym wynoslł 21'7584%

a procentowy ldfiał w głosach na walnym zgromadz€niu wynosił poś.ednio 21.75uok,

.lak' ż9 wszyslkie podmIoty zawiadamiające posiadaly Ęcfnie 1.425.135 akcii Rafamet, z których pr.y.

sfugiwało im ' '425-135 g|osów na we|nyrn zgrcńadzeńiu Emitenta; procentowy udzial w kapi|a|e zakła.

dowym Rafamet wynosił 32'9992 % a proceńtowy udiał w g.|'osach na walnym zgrorrEdzeniu wynosi|

32.9992 %

3. Po zdazonEch' o klórych mowa powyżej:

1) nie posjadam bezpo,'średn.o ani pośrednio żadnych akcji Rafamst,

2) spółka Iskra nie posiada bozpośredn|o ani poś.ednio żadnyń skcji Rafamet'

3) spółka P.omacł n|e posiada bezpośrednio ani pośrednio Łdnych akcji Rafamet'

4) spółki |Ac i lAc E| nie posisdają bezpośrednio ani pośrednio żadnych akcjiRafarnel

5) Agnłeszka Gi€ńa.JędŹejewska' We.onika Jędzejewska ora. Mgtousz Jędrzejewskinie posiadają
poślednio ani befpośrodnio ż8dnych akcji Rafamet.
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4. Podmioty za|eżne ode mnie oraz podmioty fa|eżne od |skra' A9nieszki Gierby-JędŻejewskiei' We-

roniki JędŻejewskiej' N,4ateusza JędŻ ejewskiego, lAc' lAc E|' a lakŹe Promack nie posiadają żadnych

akctrRatamet.

5' Nre łączy mnie. spółki lskra. Agn|eszki GierbyJęd|z ejewskiej' Weroniki JędŹeiewskiej. Mateusza

Jędrfejewskiego. |Ac. lAc El ani Promack z żadnym podmiotem relacja. o llórej mowa w ań' 87 Ust

1 pkl3 lii c) Ustewy

6 Nie zachodzą oko|iczności. o których ńowa w art. 69 ust 4 pkt 7'-8 Ustawy

"',r,,:.L([
ysztof J ędrz ejewsk i
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