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Wrocław, dnia 11 marca 2013 roku 

Dom Maklerski WDM S.A.  

Pl. Powstańców Śląskich 1/201 

53-329 Wrocław 

 

WDM Capital S.A. 

Pl. Powstańców Śląskich 1/201 

53-329 Wrocław 

ASTORIA CAPITAL S.A.  

Pl. Powstańców Śląskich 1/201 

53-329 Wrocław 

 

Komisja Nadzoru Finansowego 

Pl. Powstańców Warszawy 1 

00-950 Warszawa 

 

ZAWIADOMIENIE  

na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej 

zmiana udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu spółki ASTORIA Capital S.A. 

 

Na podstawie art. 69 i 69a 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. 2005 

Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) spółki WDM Capital S.A., oraz Dom Maklerski WDM S.A. informują o zmianie 

stanu dotychczas posiadanego udziału w głosach na walnym zgromadzeniu („WZ”) spółki ASTORIA 

Capital S.A.  („Spółka”, „Emitent”).  

 

WDM Capital S.A. 

Zarząd WDM Capital S.A. informuje, iż w wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta 

w drodze emisji akcji serii J Spółki w dniu 06 marca 2013 r. spółka WDM Capital S.A. przekroczyła w 

sposób bezpośredni w dół próg 50% udziału w głosach na WZ Emitenta oraz zmieniła stan dotychczas 

posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na WZ 

Emitenta. 

 

Przed wystąpieniem zdarzenia powodującego zmianę udziału w  głosach na WZ Emitenta spółka WDM 

Capital S.A. posiadała 182.300.000 akcji Spółki (w tym 172.300.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki 

oraz 10.000.000 akcji imiennych Spółki uprzywilejowanych w ten sposób, że na każdą akcję imienną 

przypadają dwa głosy na WZ Spółki) uprawniających do oddania 192.300.000 głosów na walnym 

zgromadzeniu Spółki (w tym 172.300.000 z akcji na okaziciela i 20.000.000 z akcji imiennych), które 

stanowiły ok. 60,35% udziału w kapitale zakładowym (w tym ok. 57,04% z akcji na okaziciela i ok. 3,31% 

z akcji imiennych) oraz ok. 60,84% udziału w głosach na WZ Emitenta (w tym 54,51% z akcji na 

okaziciela i 6,33% z akcji imiennych).  

Przed wystąpieniem zdarzenia powodującego zmianę udziału w  głosach na WZ Emitenta spółka WDM 

Capital S.A. nie posiadała akcji Spółki w sposób pośredni. 

 

Po wystąpieniu zdarzenia powodującego zmianę udziału w głosach na WZ Emitenta spółka WDM Capital 

S.A. posiada bezpośrednio 192.281.573 akcji Spółki (w tym 182.281.573 akcji zwykłych na okaziciela 

Spółki oraz 10.000.000 akcji imiennych Spółki uprzywilejowanych w ten sposób, że na każdą akcję 

imienną przypadają dwa głosy na WZ Spółki) uprawniających do oddania 202.281.573 głosów na 

walnym zgromadzeniu Spółki (w tym 182.281.573 z akcji na okaziciela i 20.000.000 z akcji imiennych) 

oraz stanowiących ok. 48,96% udziału w kapitale zakładowym (w tym ok. 46,42% z akcji na okaziciela i 

ok. 2,55% z akcji imiennych)  oraz ok. 49,74% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Emitenta (w 

tym ok. 44,82% z akcji na okaziciela i ok. 4,92% z akcji imiennych). 
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Po wystąpieniu zdarzenia powodującego zmianę udziału w  głosach na WZ Emitenta spółka WDM Capital 

S.A. nie posiada akcji Spółki w sposób pośredni. 

 

 

Dom Maklerski WDM S.A. 

Zarząd spółki Dom Maklerski WDM S.A. informuje, iż w wyniku rejestracji podwyższenia kapitału 

zakładowego Emitenta w drodze emisji akcji serii J Spółki w dniu 06 marca 2013 r.  spółka Dom Maklerski 

WDM S.A. przekroczyła w sposób pośredni (poprzez spółkę zależną WDM Capital S.A.) w dół próg 50% 

udziału w głosach na WZ Emitenta oraz zmieniła stan dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej 

liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na WZ Emitenta. 

 

Przed wystąpieniem zdarzenia powodującego zmianę udziału w głosach na WZ Emitenta, spółka Dom 

Maklerski WDM S.A. nie posiadała akcji Spółki w sposób bezpośredni. 

Przed wystąpieniem zdarzenia powodującego zmianę udziału w głosach na WZ Emitenta spółka Dom 

Maklerski WDM S.A. posiadała pośrednio poprzez podmiot bezpośrednio zależny WDM Capital S.A. 

182.300.000 akcji Spółki (w tym 172.300.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki oraz 10.000.000 akcji 

imiennych Spółki uprzywilejowanych w ten sposób, że na każdą akcję imienną przypadają dwa głosy na 

WZ Spółki) uprawniających do oddania 192.300.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (w tym 

172.300.000 z akcji na okaziciela i 20.000.000 z akcji imiennych), które stanowiły ok. 60,35% udziału w 

kapitale zakładowym (w tym ok. 57,04% z akcji na okaziciela i ok. 3,31% z akcji imiennych) oraz ok. 

60,84% udziału w głosach na WZ Emitenta (w tym 54,51% z akcji na okaziciela i 6,33% z akcji 

imiennych). 

 

Po wystąpieniu zdarzenia powodującego zmianę udziału w głosach na WZ Emitenta spółka Dom 

Maklerski WDM S.A. nie posiada akcji Spółki w sposób bezpośredni. 

Po wystąpieniu zdarzenia powodującego zmianę udziału w głosach na WZ Emitenta spółka Dom 

Maklerski WDM S.A. posiada pośrednio, poprzez spółkę bezpośrednio zależną WDM Capital S.A., 

192.281.573 akcji Spółki (w tym 182.281.573 akcji zwykłych na okaziciela Spółki oraz 10.000.000 akcji 

imiennych Spółki uprzywilejowanych w ten sposób, że na każdą akcję imienną przypadają dwa głosy na 

WZ Spółki) uprawniających do oddania 202.281.573 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (w tym 

182.281.573 z akcji na okaziciela i 20.000.000 z akcji imiennych) oraz stanowiących ok. 48,96% udziału 

w kapitale zakładowym (w tym ok. 46,42% z akcji na okaziciela i ok. 2,55% z akcji imiennych)  oraz ok. 

49,74% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Emitenta (w tym ok. 44,82% z akcji na okaziciela i 

ok. 4,92% z akcji imiennych). 

 

Jednocześnie Dom Maklerski WDM S.A. oraz WDM Capital S.A. informują, iż nie wykluczają zwiększenia 

ani zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki w przyszłości oraz 

informują, iż nie występują osoby trzecie, z którymi zawarły umowy, przedmiotem których jest 

przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Emitenta. 

 

 

 

 
 


