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Raport bieżący nr 54/2010  

 

Tytuł: Znaczne pakiety akcji – otrzymanie przez Emitenta zawiadomień o przekroczeniu  

progu 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta   

 

Podstawa prawna: Art. 70 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku – o ofercie publicznej i 

warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz                        

o spółkach publicznych 

 

A. 

Zarząd Amica Wronki S.A. z siedzibą we Wronkach („Emitent” bądź „Spółka”) 

informuje, iż w dniu wczorajszym otrzymał od Querrcus Towarzystwo Funduszy                 

Inwestycyjnych S.A., działającego w imieniu zarządzanego funduszu inwestycyjnego                       

Quercus Parasolowy SFIO (dalej, jako „Fundusz”) zawiadomienie sporządzone w trybie art. 69 

Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej (…), o przekroczeniu progu 5 % ogólnej 

liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu „Amica Wronki S.A.”, w konsekwencji umorzenia akcji 

Spółki, o którym to zdarzeniu Emitent informował w Raporcie bieżącym Nr 48/2010.  

 

 Przesłana informacja wskazuje, iż przed rejestracją przez Sąd Rejestrowy umorzenia akcji 

Emitenta, Fundusz posiadał 535.109 (pięćset trzydzieści pięć tysięcy sto dziewięć) akcji Emitenta, 

co stanowiło 6,12% (sześć i dwanaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki (wg. stanu 

przed umorzeniem akcji), które uprawniały do 535.109 (pięciuset trzydzieści pięciu tysięcy stu 

dziewięciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 4,6 % (cztery i sześć 

dziesiątych procenta) w ogólnej liczbie głosów (wg. stanu przed umorzeniem akcji). 

 

  Na dzień 29 września br. Fundusz posiadał 538.661 (pięćset trzydzieści osiem tysięcy 

sześćset sześćdziesiąt jeden) akcji Emitenta, co stanowiło 6,93% (sześć i dziewięćdziesiąt trzy 

setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, które uprawniały do 538.661 (pięciuset trzydziestu 

ośmiu tysięcy sześciuset sześćdziesięciu jeden) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,                   

co stanowi 5,05 % (pięć i pięć setnych procenta) w ogólnej liczbie głosów.   
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B. 

 

Zarząd Amica Wronki S.A. z siedzibą we Wronkach („Emitent” bądź „Spółka”) 

informuje, iż w dniu wczorajszym otrzymał od Noble Funds Towarzystwo Funduszy 

Inwestycyjnych S.A. (zarządzającego Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz Noble 

Fund 2DB Fundusz Inwestycyjny Zamknięty) zawiadomienie sporządzone w trybie                       

art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej (…) na podstawie, którego powziął 

informację, że w wyniku rozliczenia w dniu 22 września 2010 roku transakcji kupna akcji Spółki, 

łączny udział funduszy Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz Noble Fund 2DB 

Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zarządzanych przez Noble Funds Towarzystwo Funduszy 

Inwestycyjnych S.A przekroczył próg 5% ogólnej liczby głosów w Spółce. 

 

Przed zmianą udziału wymienione powyżej fundusze posiadały 532.449 (pięćset 

trzydzieści dwa tysiące czterysta czterdzieści dziewięć) akcji Emitenta, co stanowiło 6,85% (sześć 

i osiemdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki oraz posiadały                       

532.449 (pięćset trzydzieści dwa tysiące czterysta czterdzieści dziewięć) głosów z tych akcji,                

co stanowiło 4,99 % w ogólnej liczbie głosów. 

 

Na dzień sporządzenia zawiadomienia (tj. na dzień 27 września br.) wymienione powyżej 

fundusze posiadały 584.015 (pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące piętnaście) akcji Emitenta,                

co stanowiło 7,51% kapitału zakładowego Spółki oraz posiadały 584.015 (pięćset osiemdziesiąt 

cztery tysiące piętnaście) głosów z tych akcji, co stanowiło 5,47% (pięć i czterdzieści siedem 

setnych procenta) w ogólnej liczbie głosów (wg. stanu rachunków papierów wartościowych              

na dzień 24 września 2010 roku)   

 


