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Raport bieżący nr 4/2011 – Zawiadomienie COLORPACK 

GmbH Berlin Verpackungen mit System o zmianie udziału 

w ogólnej liczbie głosów w Spółce w wyniku rejestracji 

podwyższenia kapitału zakładowego 

Raport bieżący nr 4/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. 

Temat: Zawiadomienie COLORPACK GmbH Berlin Verpackungen mit System  

o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce w wyniku rejestracji podwyższenia 

kapitału zakładowego  

 

Podstawa prawna: 

Art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lutego 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych 

(Dz. U. 2005, Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) 

 

 

Treść Raportu: 

Zarząd BSC Drukarnia Opakowań S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej zwanej „Spółką” lub 

Emitentem”) informuje, iż w dniu 31 stycznia 2011 r., Spółka otrzymała od akcjonariusza – 

spółki pod firmą COLORPACK GmbH Berlin Verpackungen mit System, zawiadomienie      

o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. 

 

Zmiana udziału spowodowana została rejestracją w dniu 24 stycznia 2011 r. w Krajowym 

Rejestrze Sądowym podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, o którym ten informował 

raportem bieżącym z dnia 26 stycznia 2011 r. nr 1/2011. 

 

Przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego spółka COLORPACK GmbH Berlin 

Verpackungen mit System posiadała 3.403.758 akcji Emitenta stanowiących 50% udziału     

w kapitale zakładowym Emitenta, które dawały prawo do 3.403.758 głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 50% w ogólnej liczbie głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Emitenta.  

Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego spółka „COLORPACK GmbH Berlin 

Verpackungen mit System posiada 3.403.758 akcji Emitenta stanowiących 34,71% udziału    

w kapitale zakładowym Emitenta, które dają prawo do 3.403.758 głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 34,71% w ogólnej liczbie głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Emitenta. 
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Jednocześnie akcjonariusz COLORPACK GmbH Berlin Verpackungen mit System 

poinformował, że nie jest stroną umowy, o której mowa w art. 87 ust 1 pkt 3 lit. c ustawy       

z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 

185, poz. 1439) oraz, że nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki. 

 

 

Szczegółowa podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lutego 2005 r. o ofercie 

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 

systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz. U. 2005, Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.). 
 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ: 

 

Data Imię i Nazwisko Funkcja Podpis 

31.01.2011 Janusz Schwark Prezes Zarządu 

 

 

 

 


