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Raport bieżący nr:  17/2013 
 

Data:    2013-04-16 
 

Skrócona nazwa emitenta: ”FERRUM” S.A. 
 

Temat:  Otrzymanie zawiadomienia o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów 

w ”FERRUM” S.A. w konsekwencji ogłoszonego wezwania 

Podstawa prawna:    Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji 
 

Treść raportu: 

Działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”), 

Zarząd ”FERRUM” S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 16 kwietnia 2013 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od 

HW Pietrzak Holding Sp. z o.o. przesłane na postawie art. 77 ust. 7 w związku z art. 69 Ustawy o ofercie 

o następującej treści: 

„Ja niżej podpisany będąc właściwie umocowany do reprezentowania HW Pietrzak Holding Sp. z o.o. z siedzibą 

w Boryszewie Nowym, 09-442 Rogozino, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000067907 

(dalej „HW Pietrzak”) stosownie do Art. 77.7 w związku z Art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej 

i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych („Ustawa o ofercie”), niniejszym zawiadamiam, iż w konsekwencji ogłoszonego w dniu 5 marca 2013 r. 

wezwania na akcje ”FERRUM” S.A. („FERRUM”) w trybie art. 73 ust. 1 Ustawy o ofercie („Wezwanie”), HW Pietrzak 

nabył bezpośrednio 3.551.989 (trzy miliony pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć) 

akcji FERRUM, stanowiących 14,47 % udziału w kapitale zakładowym FERRUM i uprawniających do wykonywania 

3.551.989 (trzy miliony pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć) głosów z akcji na 

walnym zgromadzeniu FERRUM tj. 14,47% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu FERRUM. 

Przed Wezwaniem HW Pietrzak posiadał 8.098.363 (osiem milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta 

sześćdziesiąt trzy) akcje, odpowiadające 8.098.363 (ośmiu milionom dziewięćdziesięciu ośmiu tysiącom trzystu 

sześćdziesięciu trzem) głosom na walnym zgromadzeniu FERRUM, które stanowiły ok. 33% ogólnej liczby głosów.  

W rezultacie Wezwania, HW Pietrzak posiada obecnie 11.650.352 akcje w kapitale zakładowym FERRUM, 

stanowiące 47,47% kapitału zakładowego, dających prawo do 11.650.352 głosów, co stanowi 47,47% ogólnej liczby 

głosów na walnym zgromadzeniu FERRUM. 

W okresie 12 miesięcy od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia, HW Pietrzak może od czasu do czasu, 

bezpośrednio lub pośrednio, nabywać dodatkowe akcje FERRUM na rynku, w zależności od okoliczności rynkowych, 

finansowych i innych istotnych czynników, w celu wzmocnienia swojej dotychczasowej pozycji inwestycyjnej 

w FERRUM. 

HW Pietrzak nie ma spółek zależnych posiadających akcje FERRUM ani też nie jest stroną żadnej umowy, której 

przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.” 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 

 

Data Stanowisko / funkcja Imię i nazwisko 

2013-04-16 Prezes Zarządu Grzegorz Szymczyk 

2013-04-16 Wiceprezes Zarządu Jarosław Zuzelski 
 


