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Treść  raportu:

Zarząd RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie („Spółka”) informuje, że dnia 15 listopada 2010 roku otrzymał od 
pełnomocnika reprezentującego Pana Grzegorza Bielowickiego zawiadomienie o następującej treści:

ZAWIADOMIENIE
o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

Działając jako pełnomocnik w imieniu pana Grzegorza Bielowickiego, który działa w imieniu własnym oraz w 
imieniu pana Gabriela Wróblewskiego i TAR HEEL Capital R, LLC, spółki prawa USA (THCR), na podstawie art. 
69 ust. 1 pkt 2) i ust. 4 w związku z art. 87 ust. 1 pkt pkt 4) i 5) ustawy o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 
(ustawa o ofercie), składam niniejszym zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce 
RADPOL  S.A. z siedzibą w Człuchowie (Radpol) posiadanych łącznie przez THCR, pana Gabriela Wróblewskiego 
oraz Grzegorza Bielowickiego, których łączyło ustne porozumienie w sprawie wspólnego wykonywania prawa 
głosu przez pana Grzegorza Bielowickiego z akcji Radpol należących do wskazanych trzech akcjonariuszy 
(Porozumienie), opisane w pkt III. 18.1. Prospektu Emisyjnego Radpol.

I. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:
Zawiadomienie dotyczy zdarzenia powodującego zmianę udziału w ogólnej liczbie głosów poprzez zmniejszenie 
tego udziału (art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie). Zdarzeniem powodującym zmianę udziału jest zbycie w dniu 15 
listopada 2010 r. łącznie 5.481.029 (pięć milionów czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia dziewięć) 
akcji Radpol przez THCR, co stanowi zbycie wszystkich akcji Radpol należących do THCR. Zbycie nastąpiło w dniu
15 listopada 2010 r., gdyż w dniu tym nastąpiło dokonanie rozrachunku na rachunkach papierów wartościowych w 
wykonaniu transakcji pakietowych zawartych przez THCR w dniach 9 listopada 2010 r. oraz 10 listopada 2010 r. Ze
zbyciem akcji Radpol przez THCR wiążę się też wycofanie się przez THCR w dni zbycia tych akcji z Porozumienia 
wskazanego powyżej. Ponadto nabywców akcji należących do THCR nie wiąże żadne porozumienie z Panem 
Grzegorzem Bielowickim dotyczące wykonywania prawa głosu z tych akcji

II. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału
Przed zmianą udziału, to jest przed zbyciem akcji Radpol w dniu 15 listopada 2010 r., Pan Grzegorz Bielowicki, 
Pan Gabriel Wróblewski oraz THCR posiadali łącznie 8.728.833 akcji Radpol, czyli łącznie 34,65 % kapitału 
zakładowego Radpol, co dawało łącznie 8.728.833 głosów, czyli łącznie 34,65 % ogólnej liczby głosów, z czego:
1) Grzegorz Bielowicki posiadał 3.031.572 akcje Radpol, czyli 12,03 % kapitału zakładowego, co dawało 
3.031.572 głosy, czyli 12,03 % ogólnej liczy głosów;
2) THCR posiadało 5.481.029 akcji Radpol, czyli 21,76 % kapitału zakładowego, co dawało 5.481.029 głosów, 
czyli 21,76  % ogólnej liczy głosów;
3) Gabriel Wróblewski posiadał 216.232 akcje Radpol, czyli 0,86 % kapitału zakładowego, co dawało 216.232 
głosy, czyli 0,86 % ogólnej liczby głosów.

III. Liczba akcji posiadanych w dniu kierowania niniejszego zawiadomienia:
Na dzień kierowania niniejszego zawiadomienia THCR nie posiada ani jednej akcji Radpol i ani jednego głosu w 
Walnym Zgromadzeniu Radpol [posiada 0 (zero) akcji Radpol, czyli 0 % (zero procent) kapitału zakładowego, co 
daje 0 (zero) głosów, czyli 0 % (zero procent) ogólnej liczby głosów].
Pan Grzegorz Bielowicki oraz pan Gabriel Wróblewski posiadają łącznie 3.247.804 akcji Radpol czyli łącznie 12,89 
% kapitału zakładowego Radpol, co daje łącznie 3.247.804 głosów, czyli łącznie 12,89 % ogólnej liczby głosów, z 
czego:
1) Grzegorz Bielowicki posiada 3.031.572 akcje Radpol, czyli 12,03 % kapitału zakładowego, co daje 3.031.572 
głosy, czyli 12,03 % ogólnej liczy głosów;
2) Gabriel Wróblewski posiada 216.232 akcje Radpol, czyli 0,86 % kapitału zakładowego, co daje 216.232 głosy, 
czyli 0,86 % ogólnej liczby głosów.
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