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Numer  25/2016/ESPI 

 

Podstawa prawna: 

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

 

Tytuł:  

Zwiększenie przez akcjonariusza udziału powyżej  5% w ogólnej liczbie głosów. 

 

 

Treść: 

Zarząd BRASTER S.A. (dalej „Spółka”)  informuje, iż w dniu 16 czerwca 2016 roku otrzymał zawiadomienie 

w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 185, 

poz.1439, ze zm. (dalej „Ustawa”),  z dnia 16 czerwca 2016 roku, Investors Towarzystwo Funduszy 

Inwestycyjnych S.A., o następującej treści: 

 

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

wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 

(Dz. U. Nr 185, poz.1439, ze zm. dalej „Ustawa”) (dalej: „Ustawa”), Investors Towarzystwo Funduszy 

Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mokotowskiej 1 (00-640 Warszawa) wpisana do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000227685 (dalej: „Investors TFI S.A.”) 

informujemy, że w wyniku zawarcia transakcji nabycia w dniu 13 czerwca 2016 roku akcji spółki Braster Spółka 

Akcyjna z siedzibą w Szeligach (adres: 05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Cichy Ogród 7, Szeligi), REGON: 

141530941 NIP:521-349-66-48, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000405201 („Spółka”), stan posiadania akcji Spółki oraz liczba głosów na walnym 

zgromadzeniu Spółki przez podmioty zarządzane  i reprezentowane przez Investros TFI S.A. wzrósł powyżej 

poziomu 5% w sposób następujący: 

 

1) Przed zawarciem transakcji Subfundusz Investor Akcji wydzielony w ramach funduszu Investor 

Parasol FIO – posiadał 95.750 akcji, które stanowiły 1,69% udziału w kapitale zakładowym Spółki i 

uprawniały do wykonania 1,69% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, po 

zawarciu transakcji Subfundusz posiada 102.950 akcji, które stanowią 1,82% udziału w kapitale 

zakładowym Spółki i uprawniają do wykonania 1,82% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym 

zgromadzeniu Spółki. 

2)  Przed zawarciem transakcji Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego wydzielony w 

ramach funduszu Investor Parasol FIO nie posiadał akcji Spółki, po zawarciu transakcji Subfundusz 

posiada 2.900 akcji, które stanowią 0,05% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do 

wykonywania 0,05% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.  

3) Przed zawarciem transakcji Subfundusz Investor Zrównoważony wydzielony w ramach funduszu 

Investor Parasol FIO - nie posiadał akcji Spółki, po zawarciu transakcji Subfunduszu posiada 6.900 

akcji, które stanowią 0,12% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 

0,12% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

4) Przed zawarciem transakcji Subfundusz Investor Top 25 Małych Spółek wydzielony w ramach 

funduszu Investor Parasol FIO – posiadał 95.750 akcji, które stanowiły 1,69% udziału w kapitale 

zakładowym Spółki i uprawniały do wykonania 1,69% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym 
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zgromadzeniu Spółki, po zawarciu transakcji Subfundusz posiada 97.400 akcji, które stanowią 1,72% 

udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonania 1,72% głosów w ogólnej liczbie 

głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

5) Przed zawarciem transakcji Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek wydzielony w 

ramach funduszu Investor Parasol FIO - nie posiadał akcji Spółki, po zawarciu transakcji Subfundusz 

posiada 1.350 akcji, które stanowią 0,02% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do 

wykonywania 0,02% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

6) Przed zawarciem transakcji Subfundusz Investor Infrastruktury i Informatyki wydzielony w ramach 

funduszu Investor Parasol SFIO – posiadał 83.000 akcji, które stanowiły 1,47% udziału w kapitale 

zakładowym Spółki i uprawniały do wykonania 1,47% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym 

zgromadzeniu Spółki. Subfundusz nie nabył akcji Spółki wskutek przeprowadzenia transakcji. 

7) Przed zawarciem transakcji Subfundusz Investor Akcji Spółek Wzrostowych  wydzielony w ramach 

funduszu Investor Parasol SFIO – posiadał 4.045 akcji, które stanowiły 0,07% udziału w kapitale 

zakładowym Spółki i uprawniały do wykonania 0,07% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym 

zgromadzeniu Spółki. Subfundusz nie nabył akcji Spółki wskutek przeprowadzenia transakcji. 

 

Przed zawarciem transakcji ww. subfundusze posiadały łącznie 278.545 akcji, które stanowiły 4,92% udziału w 

kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do wykonywania 278.545 głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym 

zgromadzeniu Spółki, tj. do wykonywania 4,92% głosów z akcji Spółki, po zawarciu transakcji ww. subfundusze 

posiadają łącznie 298.545 akcji, które stanowią 5,27% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do 

wykonywania 298.545 głosów w ogólnej licznie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki tj. do wykonywania 

5,27% głosów z akcji Spółki. 

 

Ponadto, nie istnieją podmioty zależne od Funduszy lub Towarzystwa, które posiadałyby akcje Spółki. 

 

Zawiadomienie o stanie posiadania akcji Spółki nie nastąpiło w związku z posiadaniem akcji w sytuacji 

określonej w art. 87 ust.1 pkt 3 lit. c) Ustawy.” 

 

 

 

  

 

 

 


