Aneks nr 3
z dnia 21 maja 2007 r.
do Prospektu emisyjnego Spółki
Energomonta – Południe SA
zatwierdzonego w dniu 30 kwietnia 2007 r.

W zwi zku z otrzymaniem przez Emitenta w dniu 18 maja 2007 r. w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o
ofercie publicznej zawiadomienia od akcjonariusza o zwi kszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na
Walnym Zgromadzeniu Emitenta powy ej 5%,
do Prospektu emisyjnego Spółki Energomonta – Południe SA
dodaje si nast puj c informacj :
• Dokument rejestracyjny – pkt 18.1. W zakresie znanym Emitentowi, imiona i nazwiska (nazwy)
osób innych ni członkowie organów administracyjnych, zarz dzaj cych lub nadzorczych,
które w sposób bezpo redni lub po redni maj udziały w kapitale Emitenta lub prawa głosu
podlegaj ce zgłoszeniu na mocy prawa krajowego Emitenta, wraz z podaniem wielko ci
udziału ka dej z takich osób, a w przypadku braku takich osób odpowiednie o wiadczenie
potwierdzaj ce ten fakt, str. 159
po informacji:
*Emitent dysponuje danymi na temat stanu posiadania akcji Emitenta przez UBS AG Zurich na dzie 07.02.2007r. Emitent nie
dysponuje informacjami nt. zmian stanu posiadania ww. akcji przez UBS AG Zurich w okresie od dnia 07.02.2007r. do dnia
zatwierdzenia Prospektu emisyjnego

dodaje si akapit:
W dniu 18 maja 2007 r. Pan Maciej Zientara działaj c w imieniu własnym oraz swojej spółki zale nej
Superkonstelacja Limited z siedzib w Nikozji poinformował Emitenta, e w wyniku rozliczenia w dniu
18 maja 2007 r. sesyjnych transakcji zakupu akcji spółki Energomonta Południe S.A. zawartych na
Giełdzie Papierów Warto ciowych w dniu 15 maja 2007 r., jego udział w ogólnej liczbie głosów
emitenta wzrósł powy ej 5%. Przed ww. transakcjami, akcjonariusz posiadał bezpo rednio i po rednio
547.000 akcji Energomonta u Południe S.A., stanowi cych 4,97% kapitału zakładowego emitenta i
uprawniaj cych do 4,97% udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce. Po rozliczeniu transakcji
akcjonariusz posiada bezpo rednio i po rednio 551.100 akcji emitenta, stanowi cych 5,01% kapitału
zakładowego emitenta i uprawniaj cych do 5,01% udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce.

Energomonta – Południe SA
Katowice, dnia 21 maja 2007 r.
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Izabela Jakubiec
Członek Zarz du

Aneks nr 3 z dnia 21 maja 2007 r. do Prospektu emisyjnego Energomonta – Południe SA

