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Raport bieżący nr:  43/2014 
 

Data:    2014-08-05 
 

Skrócona nazwa emitenta: ”FERRUM” S.A. 
 

Temat:  Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym 

Zgromadzeniu "FERRUM" S.A. 

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

 

Treść raportu: 

Działając zgodnie z art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych 

do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd "FERRUM" S.A. ("Emitent", "Spółka") 

przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających w poszczególnych dniach obrad co najmniej 5 % liczby głosów na 

Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 30 czerwca 2014 r., którego posiedzenie po 

ogłoszonej przerwie kontynuowane było w dniu 30 lipca 2014 r. ("ZWZ"). 

 

 - HW Pietrzak Holding Sp. z o.o., dysponujący na ZWZ 11.675.842 akcjami, z których przysługiwało 11.675.842 

głosów, stanowiących 47,57% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce co odpowiadało 64,41% głosów w trakcie 

obrad ZWZ w dniu 30 czerwca 2014 r. oraz 62,59% głosów w trakcie obrad ZWZ w dniu 30 lipca 2014 r.; 

 

- BSK Return S.A. dysponujący na ZWZ bezpośrednio 4.469.021 akcjami, z których przysługiwało 4.469.021 głosów, 

stanowiących 18,21% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce co odpowiadało 24,65% głosów w trakcie obrad 

ZWZ w dniu 30 czerwca 2014 r. oraz 23,96% głosów w trakcie obrad na ZWZ w dniu 30 lipca 2014 r.; 

 

- Anguilla Investment Sp. z o.o. dysponująca na ZWZ bezpośrednio 1.168.693 akcjami, z których przysługiwało 

1.168.693 głosów, stanowiących 4,76% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce co odpowiadało 6,45% głosów 

w trakcie obrad ZWZ w dniu 30 czerwca 2014 r. oraz 6,26% głosów w trakcie obrad ZWZ w dniu 30 lipca 2014 r. 

 

Całkowita liczba głosów wynikająca z wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosi 24.543.252. 

 

W ZWZ brali udział akcjonariusze reprezentujący: 

 

- w dniu 30 czerwca 2014 r. łącznie 18.128.673 głosów, stanowiących 73,86 % ogólnej liczby głosów w Spółce; 

 

- w dniu 30 lipca 2014 r. łącznie 18.655.494 głosów co stanowiło 76,01 % ogólnej liczby głosów w Spółce. 
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2014-08-05 Wiceprezes Zarządu Jacek Podwiński 

2014-08-05 Członek Zarządu Włodzimierz Kasztalski 

 


