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Tytuł: 

Zwiększenie przez akcjonariusza udziału powyżej 5% w ogólnej liczbie głosów 

Treść: 

Zarząd BRASTER S.A. („Spółka”)  informuje, iż w dniu 9 czerwca 2014 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 

69 ust. 1 pkt 1 oraz art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od 

Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU SA z siedzibą w Warszawie, działającego w imieniu i na rzecz 

zarządzanych przez siebie funduszy inwestycyjnych, tj. PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy oraz 

PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Medyczny, o następującej treści: 

„Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA ("TFI PZU SA") z siedzibą w Warszawie działając w imieniu 

i na rzecz zarządzanych przez siebie funduszy inwestycyjnych:  

1.PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy,  

2.PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Medyczny,  

(„Fundusze TFI PZU"), stosownie do art. 69 ust. 1 pkt 1) oraz art. 87 ust. 1 pkt 2) lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 

obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1382) niniejszym zawiadamia, że w wyniku 

zaksięgowania w dniu 5 czerwca 2014 r. na rachunkach powierniczych Funduszy TFI PZU łącznie 76.923 

(słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy) akcji serii "E" BRASTER SA („Spółka''), 

nabytych w drodze subskrypcji, udział Funduszy TFI PZU w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu 

Spółki przekroczył próg 5%, tj.:  

Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału: 115 693 

Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki: 3,85% 

Liczba głosów z akcji: 115 693 

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 3,85% 

Liczba akcji posiadanych po zmianie udziału: 192 616 

Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki: 6,42% 

Liczba głosów z akcji: 192 616 

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 6,42% 

TFI PZU SA jako podmiot zarządzający, może w imieniu Funduszy TFI PZU wykonywać prawo głosu na walnym 

zgromadzeniu Spółki” 

Podstawa prawna: 

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

 


