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Tytuł: 

Zmniejszenie przez akcjonariusza udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów 

Treść: 

Zarząd BRASTER S.A. (dalej „Spółka”)  informuje, iż w dniu 12 czerwca 2015 r. otrzymał zawiadomienie 

w trybie art. 69 ust. 1 oraz art. 69A ust. Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2015 roku, od Pana 

Henryka Jaremka, Wiceprezesa Zarządu, o następującej treści: 

 

„Mając na względzie obowiązek określony w art. 69 ust. 1 oraz art. 69A ust. 3 ustawy o ofercie publicznej  

i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (dalej zwana „ustawa o ofercie”) Pan Henryk Jaremek działając wraz z 

małżonką niniejszym zawiadamia, iż w związku z rejestracją w dniu 9 czerwca 2015 r. podwyższenia kapitału 

zakładowego Spółki związanego z emisją 2.600.000 akcji Spółki serii F zmieniła się ogólna liczba głosów na 

Walnym Zgromadzeniu Spółki, jaką wraz z małżonką posiada Pan Henryk Jaremek. 

 

Przed przedmiotowym podwyższeniem kapitału zakładowego Pan Henryk Jaremek wraz z małżonką posiadali 

bezpośrednio 151.720 akcji Spółki reprezentujących około 5,03 proc. kapitału zakładowego Spółki, 

uprawniających do 151.720 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 5,03 proc. Ogółu głosów na 

Walnym Zgromadzeniu Spółki. Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Pan Henryk Jaremek 

wraz z małżonką posiadają bezpośrednio 151.720 akcji Spółki, reprezentujących 2,7 proc. kapitału zakładowego 

Spółki, uprawniających do 151.720 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 2,7 proc. ogółu głosów 

na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

Jednocześnie Pan Henryk Jaremek wraz z małżonką informują, iż nie istnieją podmioty powiązane z Panem Pan 

Henryk Jaremek oraz jego małżonką, które posiadałyby akcje Spółki, a także osoby, o których mowa w art. 87 ust 

1 pkt 3) lit c) ustawy o ofercie o ofercie. „ 

 

Podstawa prawna: 

art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji 

 


