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Tytuł: 

Zwiększenie przez akcjonariusza udziału powyżej 15% w ogólnej liczbie głosów na Walnym 

Zgromadzeniu. 

 

Treść:  

Zarząd BRASTER S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 28 października 2014 r. otrzymał 

zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 87 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 IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z 

siedzibą w Warszawie, którego treść Emitent przekazuje poniżej: 

 

„Niniejszym, IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, 

Towarzystwo"), ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa, na podstawie przepisów art podstawie ust. 69 ust. 1 

pkt 1) w zw. z art. 87 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1382, ze zm., dalej "Ustawa''), informuje, że w wyniku nabycia 

przez IPOPEMA 10 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (,IPOPEMA 10 

FIZAN'') zarządzany przez IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA ("Towarzystwo''), 

w transakcji przeprowadzonej na sesji w alternatywnym systemie obrotu prowadzonej przez GPW w 

Warszawie w dniu 23 października 2014 r., a rozliczonej w dniu 27 października 2014 r. akcji spółki 

BRASTER SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Szeligach („Spółka.") udział funduszy inwestycyjnych 

zarządzanych przez Towarzystwo przekroczył łącznie próg 15% w ogólnej liczbie głosów w tej Spółce.  

 

Przed w/w zdarzeniem fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo posiadały łącznie 305 

716 akcji Spółki, co stanowiło 10,18% kapitału zakładowego Spółki i dawało 305 716 głosów oraz 

stanowiło 10,18% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.  

 

Po dokonaniu w/w transakcji fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo posiadają łącznie 

450 716 akcji Spółki, co stanowi 15,01% kapitału zakładowego Spółki i daje 450 716 głosów oraz 

stanowi 15,01% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. „ 

  

Podstawa prawna: 

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

 

 


