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Dot ,czy: Zawiadomienie o zmniejszeniu udzialu w ogolnej liczbie glosow w Spolce poniiej 5%. 

Dzialajas na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) w zwikzku z art. 87 ust.  1  pkt 2) ustawy o ofercie publicznej 
i warunkach wprowadzania instrumentew finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spollcach 
publicznych (Dz. U. 2005 r, Nr 184, poz. 1539 z pOin. zm .), ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 
S.A (dalej: „ALTUS TFI SA", „Towarzystwo"), zawiadamia w imieniu funduszy inwestycyjnych zarzkdzanych 
przez Towarzystwo, ii laczny udzial funduszy inwestycyjnych zaraidzanych przez Towarzystwo 
w ogolnej liczbie glosow w Cyfrowym Centrum Serwisowym S.A. z siedzibk w Piasecznie („Spollca") 
zmniejszyl sie ponitej 5%. 

Data i rodzai zdarzenia nowoduiacego zmiane udzialu, Ictorei dotvczv zawiadomienie:  
Do zmniejszenia udzialu w ogolnej liczbie glosOw w Spoke doszlo na skutek rozliczenia w dniu 27 paidziemika 
2014 r. transakcji sprzedaiy na rynku zorganizowanym 60 872 akcji SpOlki z dnia 23 paidziemika 2014 r. 

Liczba akcii vosiadanych nrzed zmiana udzialu i ich vrocentowv udzial  w  kapitale zakladowym spolki oraz 
o liczbie glosow z tvch akcii i ich Drocentowvm udziale w ogelnei liczbie glosow:  
Bezpoirednio przed zdarzeniem powodujkcym zmniejszenie udzialu w ogolnej liczbie glosow w SpOice 
fundusze inwestycyjne zarzkdzane przez Towarzystwo posiadaly Ikcznie 794 797 akcji Spolki, stanowikcych 
5,00 % kapitalu zakladowego Spend, uprawniajkcych do 794 797 &sow w Spolce, co stanowilo 5,00% 
w ogOlnej liczbie glosow w Spoke. 

Liczba akcii i ich Drocentowv udzial w kapitale zaldadowym sv6lIci  oraz  liczba glosow z tvch akcii i ich 
procentowv udzial w ogolnei liczbie glosow:  
Po zmianie udzialu fundusze inwestycyjne zarzgdzane przez Towarzystwo posiadajk lkcznie 733 925 akcji 
Sp:511(i, stanowikcych 4,62 % kapitalu zakladowego Spolki, uprawniaj4cych do 733 925 &sow w Spolce, co 
stanowi 4,62% w ogolnej liczbie glosOw w Spoke. 

Ogolna liczba akcji Spolki w Spolce wynosi 15 891 000. Ogolna liczba glosow na walnym zgromadzeniu 
akcjonariuszy Spolki wynosi 15 891 000. 

Brak jest podmiotow zaleinych od akcjonariuszy dokonujkcych zawiadomienia, posiadajkcych akcje Spolki. 
Brak jest os6b, o Ictorych mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c wytej powolanej ustawy w stosunku do 
akcjonariuszy. 

Ctiotte  

Tomasz Gaszyriski 

Pie7(tirent 

Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spolka Akcyjna z siedzibqw Warszawie, ul. Pankiewicza 3, 00-696 Warszawa 
tel. +48 22 380 32 85, fax. +48 22 380 32 86, e-mail: biuro@altustfi.pl,  www.altustfi.pl  

Nr KRS 0000290831, Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydziat Gospodarczy KRS, NIP: 1080003690 
}Capital zaktadowy: 5 757 000 zt oplacony w calotci. Rachunek bankowy: mBank S.A. Oddziat Warszawa, 

nr rachunku: 87 1140 1010 0000 5197 1800 1001 


	Page 1

