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Tytuł: 

Zmniejszenie przez akcjonariusza udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu 

 

Treść:  

Zarząd BRASTER S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 15 października 2014 r. otrzymał zawiadomienie w 

trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Familiar SICAV-

SIF, spółka prawa Wielkiego Księstwa Luksemburga, którego treść Emitent przekazuje poniżej: 

 

„Niniejszym Familiar S.A., SICAV-SIF, spółka prawa Wielkiego Księstwa Luksemburga, zorganizowana w 

formie societe anonyme jako spółka inwestycyjna o kapitale zmiennym - specjalistycznego funduszu 

inwestycyjnego (societe d'investissement a capital variable - fonds d'investissement specialise) z siedzibą w 

Luksemburgu, 20, rue Eugene Ruppert, L-2453 Luxembourg, Wielkie Księstwo Luksemburga („Fundusz”), na 

podstawie przepisów art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 

(Dz.U. nr 185 poz. 1439 ze zm.) („ustawa o ofercie”), informuje, iż w związku ze sprzedażą w dniu 10 października 

2014 r. 16.047 akcji spółki Braster S.A. z siedzibą w Szeligach („Spółka”), Fundusz zmniejszył swój udział w 

kapitale akcyjnym Spółki z 5,1027% do 4,5682%, tj.  o 0,5345%  

 

Przed dniem 10 października 2014 r. Fundusz posiadał 153.199 (sto pięćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt 

dziewięć) akcji Spółki, stanowiących 5,1027% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 

153.199 (stu pięćdziesięciu trzech tysięcy stu dziewięćdziesięciu dziewięciu) głosów na walnym zgromadzeniu 

akcjonariuszy Spółki, dających 5,1027% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Barter S.A.  

 

Po dniu 10 października 2014 r. Fundusz posiada 137.152 (sto trzydzieści siedem tysięcy sto pięćdziesiąt dwie) 

akcje Spółki, stanowiących 4,5682%, kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 137.152 

(stu trzydziestu siedmiu tysięcy stu pięćdziesięciu dwóch)głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, 

dających 4,5682% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Barter S.A.  

 

O zaistnieniu zdarzenia uzasadniającego zmianę udziału w ogólnej liczbie głosów Fundusz powziął wiadomość w 

dniu 10 października 2014 r.  

 

Fundusz ponadto informuje, iż nie istnieją podmioty zależne od Familiar S.A., SICAV-SIF posiadające akcje 

spółki Braster Spółka Akcyjna, a także osoby, o których mowa wart. 87 ust 1 pkt 3) lit c) ustawy o ofercie.”  

   

Podstawa prawna: 

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

 

 

 

 


