Załącznik do RB 1/2011
Działając na podstawie przepisów art. 69 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4  w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm), Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. informuje że objął 1.530.229 akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki MONNARI TRADE S.A., które stanowią 8,26% udziału w kapitale zakładowym Spółki i 5,89% głosów w ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Niniejszą informację Bank powziął w dniu 31 grudnia 2010 r. na podstawie informacji zawartej w Raporcie bieżącym nr 32/2010 Spółki MONNARI TRADE S.A. z dnia 31 grudnia 2010 r. zawiadamiającym o wydaniu przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych w dniu 8 listopada 2010 r., postanowienia w przedmiocie stwierdzenia z urzędu  zakończenia postępowania upadłościowego oraz na podstawie informacji o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki MONNARI TRADE S.A. w dniu 14 grudnia 2010 r., zawartej w raporcie bieżącym Spółki MONNARI TRADE S.A. nr 27/2010 z dnia  15.12.2010 r. 
Bank objął 1.530.229 akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki MONNARI TRADE S.A., które stanowią 8,26% udziału w kapitale zakładowym Spółki i 5,89% głosów w ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Bank nie posiadał wcześniej akcji Spółki MONNARI TRADE S.A. Ww. akcje nie zostały zdeponowane przez spółkę MONNARI TRADE S.A. na rachunku inwestycyjnym BOŚ S.A. Bank nie ma zamiaru dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów ww. spółki w okresie najbliższych 12 miesięcy.

Brak podmiotów o których mowa w art.69 ust. 4 pkt 5). ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm).
Brak osób o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3 lit c. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm).


