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Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą: Murapol S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej (dalej: "Emitent") niniejszym
przekazuje korektę Skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2017 roku,
opublikowanego w systemie EBI w dniu 29 września 2017 r. o nr 10/2017.
W treści Sprawozdania Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Murapol S.A. za pierwsze
półrocze 2017 roku, które stanowi załącznik do wyżej wymienionego raportu okresowego
("Sprawozdanie") zostaje wykreślony akapit odnoszący się do struktury akcjonariatu Emitenta
(stronie 31 Sprawozdania) o następującej treści:
„Pośrednio znaczne pakiety akcji na 30.06.2017 posiadali Wiesław Cholewa i Leszek Kołodziej,
którzy w związku z zawartym w dniu 28.12.2015 r. Porozumieniem w sprawie wspólnego
wykonywania prawa głosu na Walnych Zgromadzeniach Murapol S.A. reprezentowali łącznie
59,36% ogólnej liczby głosów w Murapol S.A. przez co posiadali pozycję dominującą względem
Murapol S.A.”.
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Sprawozdaniu, albowiem w dniu 20 lutego 2017 r. spółka zależna od Emitenta tj. Abadon Real
Estate S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej (KRS: 0000030723) w treści raportu bieżącego nr 6/2017
opublikowanego w systemie ESPI poinformowała, iż otrzymała od pana Wiesława Cholewy,
spółki Predicto Sp. z o.o. z siedzibą w Więckowicach, pana Leszka Kołodzieja i spółki Estater Sp.
z o.o. z siedzibą w Krakowie, jako członków porozumienia zawartego w dniu 28 grudnia 2015 r.
(dalej: „Porozumienie”), zawiadomienie na podstawie art. 87 ust. 1a w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5)
oraz art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o
spółkach publicznych o rozwiązaniu Porozumienia.
Emitent przekazuje wszystkie załączniki do raportu okresowego nr 10/2017 opublikowanego w
systemie EBI wraz ze Sprawozdaniem (w brzmieniu po dokonanej autokorekcie, o której wyżej).

