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Numer 9/2014/ESPI 

 

Tytuł: 

Zmniejszenie przez akcjonariusza udziału poniżej 15% w ogólnej liczbie głosów 

 

Treść: 

Zarząd BRASTER S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 21 maja 2014 r. otrzymał skorygowane zawiadomienie 

w trybie art. 69 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., którego pierwotną treść Emitent przekazał w raporcie bieżącym ESPI nr 8/2014. 

 

Treść skorygowanego zawiadomienia 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. 69 ust. 1 pkt 2) w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 1 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 dniu 19 maja 2014 r. otrzymało informację o zarejestrowaniu w dniu 15 maja 2014 r. 

podwyższenia kapitału zakładowego spółki BRASTER SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Szeligach („Spółka”) 

dokonanego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki z wyłączeniem prawa poboru, w wyniku 

czego udział zarządzanego przez Towarzystwo TOTAL Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („TOTAL FIZ”), 

spadł poniżej progu 15% ogólnej liczby głosów w tej Spółce.  

 

Przed zarejestrowaniem w/w emisji akcji Spółki, TOTAL FIZ, posiadał 376 361 akcji zwykłych Spółki, 

stanowiących 15,04% kapitału zakładowego Spółki i dających 376 361 głosów, stanowiących 15,04% w ogólnej 

liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.  

Na dzień niniejszego zawiadomienia, TOTAL FIZ posiada 413 284 akcji Spółki, co stanowi 13,77% kapitału 

zakładowego Spółki i daje 413 284 głosów, stanowiących 13,77% w ogólnej liczbie głosów na walnym 

zgromadzeniu Spółki.  

 

Przed zarejestrowaniem w/w emisji akcji Spółki fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo posiadały 

łącznie 376 361 akcji Spółki, co stanowiło 15,04% kapitału zakładowego Spółki i dawało 376 361 głosów oraz 

stanowiło 15,04% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

 

Na dzień niniejszego zawiadomienia fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo posiadają łącznie 413 

284 akcji Spółki, co stanowi 13,77% kapitału zakładowego Spółki i daje  

413 284 głosów oraz stanowi 13,77% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.” 

 

 

Podstawa prawna: 

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

 

 

 

 

 

  

 


