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Raport bieżący nr:  12/2014 K 

 

Data:    2014-03-10 

 

Skrócona nazwa emitenta: ”FERRUM” S.A. 

 

Temat:  Korekta raportu bieżącego nr 12/2014 w sprawie wykazu akcjonariuszy 

posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ "FERRUM" S.A. z dnia 13 lutego 

2014 r. 

Podstawa prawna:  Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % 

 

Treść raportu 

Zarząd "FERRUM" S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że w raporcie bieżącym nr 12/2014 z dnia 20 lutego 

2014 r., zawierającym wykaz akcjonariuszy Spółki posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na 

Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki obradującym w dniu 13 lutego 2014 r. („NWZ”), Spółka 

omyłkowo nie zamieściła odrębnej informacji nt. akcjonariusza Spółki tj. Anguilla Investment Sp. z o.o. 

posiadającego na NWZ 1.014.500 akcji, z których przysługiwało 1.014.500 głosów, stanowiących odpowiednio 

5,44 % głosów na NWZ oraz 4,13 % udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, a w miejsce tego wykazała 

łączny udział grupy akcjonariuszy powiązanych z BSK Return S.A., do których należy spółka Anguilla 

Investment Sp. z o.o., która zawiązana została w związku z wyborem dwóch Członków Rady Nadzorczej 

"FERRUM" S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami. 

 

Mając na uwadze powyższe Spółka przekazuje poniżej treść raportu bieżącego nr 12/2014 doszczegółowioną 

o informację nt. ww. akcjonariusza. 

 

„Działając zgodnie z art. 70 pkt 3 w zw. z art. 87 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd 

"FERRUM" S.A. ("Emitent", "Spółka") przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % 

liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 13 lutego 2014 r. 

("NWZ"), którymi byli: 

- HW Pietrzak Holding Sp. z o.o., dysponująca na NWZ 11.675.842 akcjami, z których przysługiwało 11.675.842 

głosów, stanowiących odpowiednio 62,60 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu "FERRUM" 

S.A. oraz 47,57 % udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce; 

- BSK Return S.A. dysponujący na NWZ bezpośrednio 4.619.021 akcjami, z których przysługiwało 4.619.021 

głosów, stanowiących odpowiednio 24,77 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu "FERRUM" 

S.A. oraz 18,82 % udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce; 

- Anguilla Investment Sp. z o.o. dysponująca na NWZ bezpośrednio 1.014.500 akcjami, z których przysługiwało 

1.014.500 głosów, stanowiących odpowiednio 5,44 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 

"FERRUM" S.A. oraz 4,13 % udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce. 

 

Jednocześnie Emitent informuje, iż w związku wyborem dwóch Członków Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. 

w drodze głosowania oddzielnymi grupami na NWZ nastąpiło zawiązanie grupy akcjonariuszy powiązanych 

z BSK Return S.A., którym przysługiwało łącznie 6.704.616 akcji, stanowiących odpowiednio 35,95 % głosów 

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu "FERRUM" S.A. oraz 27,32 % udziału w ogólnej liczbie głosów 

w Spółce.” 
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Podstawa prawna: § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie 

informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz 

warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego 

państwem członkowskim. 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 

 

Data Stanowisko / funkcja Imię i nazwisko 

2014-03-10 Prezes Zarządu Konrad Miterski 

2014-03-10 Członek Zarządu Włodzimierz Kasztalski 
 


