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Tytuł: 

Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na 

Walnym Zgromadzeniu Spółki 

 

Treść: 

Zarząd BRASTER Spółka Akcyjna informuje, iż wpłynęło do Spółki zawiadomienie w trybie art. 69 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów do 

zorganizowanego obrotu oraz spółkach publicznych od akcjonariusza Familiar S.A. SICAV-SIF o 

następującej treści: 

 

„Na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. 

U. Nr 184 poz. 1539 z późno zmian.) (zwanej dalej "OfPubU"), niniejszym Familiar S.A., SICAV-SIF, 

z siedzibą w Luksemburgu, 20 rue Euqene Ruppert, L- 2453 Luksemburg, Wielkie Księstwo 

Luksemburga, wpisana do rejestru RCS Luxembourg pod numerem B 0160547 (zwana dalej 

"Familiar''), będąca podmiotem zobowiązanym w rozumieniu art. 87 ust. 2 pkt. b) OfPubU zawiadamia 

o zwiększeniu udziału Familiar w ogólnej liczbie głosów w spółce Braster S.A. (zwana dalej "Spółką") 

oraz przekroczeniu progu 10% w kapitale oraz 10% w ogólnej liczbie głosów tej spółki.  

 

Przekroczenie progu 10% w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku 

transakcji nabycia akcji w dniu 26 sierpnia 2013 r. Przed zmianą udziału Familiar posiadała 219.100 

akcji Spółki, co stanowiło w przybliżeniu 8,86% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dawały 

219.100 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło w przybliżeniu 8,86% ogólnej liczby 

głosów na Walnym Zgromadzeniu.  

 

Na dzień 26 sierpnia 2013 r. Familiar posiadała 300.000 akcji Spółki, co stanowi w przybliżeniu 12,13% 

kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dawały 300.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Spółki, co stanowi w przybliżeniu 12,13% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.  

 

Informuję, że w przeciągu najbliższych 12 miesięcy Familiar nie wyklucza zarówno zwiększenia jak i 

zmniejszenia posiadanego pakietu akcji Spółki. 

 

Podstawa prawna:  

Art. 70 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 184, 

poz. 1539 z późn. zm.)” 

 

 


