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Raport bieżący nr 02/2013 

 

Tytuł: Znaczne pakiety akcji – otrzymanie przez Emitenta zawiadomienia                        

o zmniejszeniu zaangażowania kapitałowego – zejściu poniżej 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 

 

Zarząd AMICA WRONKI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wronkach (dalej, 

jako „Emitent” bądź „Spółka”) informuje, iż w dniu wczorajszym otrzymał od 

QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓLKA AKCYJNA, 

działającego w imieniu zarządzanych funduszy inwestycyjnych – QUERCUS 

PARASOLOWY SFIO, QUERCUS ABSOLUTE RETURN oraz QUERCUS ABSOLUTNEGO 

ZWROTU FIZ (dalej, łącznie jako „Fundusze”) zawiadomienie sporządzone w trybie 

art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej (…), o zmniejszeniu 

przez Fundusze wspólnego zaangażowania kapitałowego w Spółce – zejściu poniżej 

progu 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, w wyniku 

zbycia akcji Spółki na rynku regulowanym w dniu 14 lutego 2013 roku. 

 

Przed zmianą udziału Fundusze posiadały łącznie w 552 602 (pięćset 

pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dwie) akcje Spółki, co stanowiło 7,11% (siedem i 

jedenaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dawały 

prawo do 552 602 (pięciuset pięćdziesięciu dwóch tysięcy sześciuset dwóch) głosów 

na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowiło 5,18% (pięć i osiemnaście setnych 

procenta) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

 

Na dzień 15 lutego 2013 roku Fundusze posiadały łącznie w 467 602 (czterysta 

sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset dwie) akcje Spółki, co stanowiło 6,01 % (sześć i 

jedna setna procenta) kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dawały prawo do 

467 602 (czterystu sześćdziesiąt siedmiu tysięcy sześciuset dwóch) głosów na Walnym 



Raport bieżący nr 02/2013 - Znaczne pakiety akcji – otrzymanie przez Emitenta zawiadomienia o zmniejszeniu 

zaangażowania kapitałowego – zejściu poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta   

 

2 | S t r o n a  
 

Zgromadzeniu Emitenta, co stanowiło 4,38% (cztery i trzydzieści osiem setnych 

procenta) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

  


