
Raport bieżący nr 6/2012 z dnia 12.01.2012 r. 
Temat: Pośrednie nabycie znacznego pakietu akcji Emitenta. 
 

Treść:  
Zarząd Zakładów Mięsnych Herman S.A. z siedzibą w Hermanowej informuje, że w dniu 11.01.2012r. 
do spółki wpłynęło zawiadomienie spółki DAMF Invest S.A. w Płocku w trybie 69 ust. 1 pkt. 1) w zw. z 
art. 69a ust. 1 pkt. 3 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 poźn. zm.) o pośrednim nabyciu akcji Emitenta oraz pośrednim 
przekroczeniu progu 90% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 
 
Pośrednie nabycie akcji Emitenta nastąpiło na skutek zawarcia w dniu 29.12.2011r. ze skutkiem na 
dzień 01.01.2012r. przez spółkę zależną od spółki DAMF Invest S.A. – spółkę Fon Ecology S.A. 
w Płocku, umowy nabycia 100% udziałów w spółce TransRMF-Plus Sp. z o.o. w Siedliskach, która to 
spółka jest bezpośrednim akcjonariuszem Emitenta. 
 
Wobec powyższego DAMF Invest S.A. w Płocku w dniu 01.01.2012r. pośrednio nabyła 13.957.500 
akcji Emitenta, która to ilość stanowi 92,95 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i pośrednio 
uprawnia do oddania 25.653.885 głosów stanowiących 96,04 % udziału w ogólnej liczbie głosów na 
Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 
 
DAMF Invest S.A. wyjaśniło, że 11.696.385 z 13.957.500 nabytych pośrednio akcji zgodnie z treścią § 
8 ust. 1 Statutu Emitenta jest akcjami uprzywilejowanymi co do głosu,  dającymi dwa głosy każda – tj. 
łącznie 23.392.770 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, natomiast pozostałe 2.261.115 akcji 
posiadanych przez spółkę TransRMF-Plus Sp. z o.o. jest akcjami nieuprzywilejowanymi dającymi 
jeden głos każda, wobec tego łączna ilość głosów na Walnym Zgromadzeniu pośrednio 
przysługujących DAMF Invest S.A. z akcji wynosi 25.653.885. 
 
DAMF Invest S.A. poinformowało, że przez zdarzeniem, o którym mowa powyżej nie posiadała 
żadnych akcji Emitenta ani pośrednio ani bezpośrednio. 
 
DAMF Invest S.A. poinformowała, że aktualnie pośrednio posiada łącznie 13.957.500 akcji Emitenta, 
która to ilość stanowi 92,95 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i pośrednio uprawnia do 
oddania 25.653.885 głosów stanowiących 96,04 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Emitenta. 
 
DAMF Invest S.A. poinformowała, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego 
oraz pośredniego zwiększenia lub zmniejszenia swojego zaangażowania w spółce Emitenta. 
 
Ponadto DAMF Invest S.A. poinformowała, że żadne podmioty od niej zależne poza TransRMF-Plus 
Sp. z o.o. nie posiadają akcji Emitenta oraz, że nie zawierała żadnych porozumień ani umów, których 
przedmiotem było by przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.  
 
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 poźn. zm.) 
 
Osoby reprezentujące spółkę: 
Grzegorz Wysocki – Prezes Zarządu 
Szczepaniak Witold – Wiceprezes Zarządu  
 

 


