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Treść raportu:

Zarząd Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego SA przekazuje informację o zawarciu przez akcjonariuszy Spółki: Holdikom SA i E.ON Sverige Aktiebolag porozumienia w sprawie wspólnego nabywania akcji spółki oraz zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu.
Uwzględniając treść art.69 ust.1 i ust.4 ustawy o ofercie publicznej Spółka informuje:
data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie
przekroczenie wynika z umowy pomiędzy HOLDIKOM SA a E.ON SVERIGE AKTIEBOLAG, zawartej dnia 16.06.2010r.
liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału, ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
przed zawarciem porozumienia HOLDIKOM SA posiadał 620 924 akcje OZC SA, stanowiące 51% kapitału zakładowego OZC SA, dające prawo do 620 924 głosów, stanowiących 51% ogólnej liczby głosów,
E.ON SVERIGE AKTIEBOLAG posiadał 591 843 akcje OZC SA, stanowiące 48,61% kapitału zakładowego OZC SA, dające prawo do 591 843 głosów, stanowiących 48,61% ogólnej liczby głosów,
liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
W związku z porozumieniem HOLDIKOM SA i E.ON SVERIGE AKTIEBOLAG posiadają łącznie 1 212 767 akcji spółki OZC SA, stanowiących łącznie 99,61% kapitału zakładowego OZC SA, dających prawo do 1 212 767 głosów, stanowiących 99,61% ogólnej liczby głosów. 
informacja dotycząca zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału – w przypadku gdy zawiadomienie jest składane w związku z osiągnięciem lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów
HOLDIKOM SA oraz E.ON SVERIGE AKTIEBOLAG w związku z realizacją treści zawartego porozumienia  zamierzają zwiększyć udział w ogólnej liczbie głosów spółki OZC SA do 100% kapitału zakładowego, w okresie do 01.03.2011 roku.
podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki
Podmioty zależne od HOLDIKOM SA nie posiadają akcji OZC SA.
osoby, o których mowa w art.87 ust.1 pkt3 lit.c
Brak podmiotów o których mowa w/w przepisie.


Podpisy osób reprezentujących spółkę 

17.06.2010		Zenon Musialski		Prezes Zarządu

17.06.2010		Alina Tomaszewska		Członek Zarządu
	

