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Raport bieżący nr:  48/2014 
 

Data:    2014-09-24 
 

Skrócona nazwa emitenta: ”FERRUM” S.A. 
 

Temat:  Informacje przekazane na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej 

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

 

Treść raportu: 

Zarząd "FERRUM" S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 24 września 2014 r. otrzymał od Anguilla lnvestment 

Spółka z o.o. oraz BSK Return S.A. zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w "FERRUM" S.A. 

w związku z dokonaniem w dniu 19 września 2014 roku przez ww. podmiotu transakcji na akcjach Emitenta. 

 

Treść zawiadomienia otrzymanego od Anguilla lnvestment Spółka z o.o.: 

 

„Działając w imieniu Anguilla lnvestment Spółka z o.o. z siedzibą w Chorzowie (zwanej dalej „Zawiadamiającym"), 

na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa") zawiadamiamy, że 

w dniu 19 września 2014 roku Zawiadamiający nabył w drodze transakcji pakietowej (dalej „Transakcja") na rynku 

regulowanym 185.000 (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sztuk) akcji Ferrum S.A. 

 

Przed Transakcją Zawiadamiający posiadał bezpośrednio 1.168.693 sztuki akcji Ferrum S.A., stanowiące 4,76 % 

udziału w kapitale zakładowym Ferrum S.A., uprawniające do 1.168.693 głosów i stanowiące 4,76% ogólnej liczby 

głosów na walnym zgromadzeniu Ferrum S.A. 

 

Po dokonaniu Transakcji Zawiadamiający posiada bezpośrednio 1.353.693 sztuki akcji Ferrum S.A., co daje 5,52% 

udziału w kapitale zakładowym Ferrum S.A. i uprawnia do 1.353.693 głosów na walnym zgromadzeniu Ferrum S.A. 

co stanowi 5,52% ogólnej liczby głosów w Ferrum S.A. 

 

BSK Return S.A., będąca podmiotem blisko związanym wobec Zawiadamiającego, zbyła w dniu 19 września 2014 

roku w drodze transakcji pakietowej na rynku regulowanym 185.000 (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sztuk) akcji 

Ferrum S.A. 

 

BSK Return S.A. posiadała przed transakcją 4.469.021 sztuk akcji Ferrum S.A,, stanowiących 18,21% udziału 

w kapitale zakładowym Ferrum S.A. i uprawniających do 4.469.021 głosów, stanowiących 18,21% w ogólnej liczbie 

głosów na walnym zgromadzeniu Ferrum S.A. Po dokonaniu Transakcji BSK Return S.A. posiada bezpośrednio 

4.284.021 sztuk akcji Ferrum S.A., co daje 17,45% udziału w kapitale zakładowym Ferrum S.A., uprawniające do 

4.284.021 głosów na walnym zgromadzeniu Ferrum S.A. co stanowi 17,45% ogólnej liczby głosów na walnym 

zgromadzeniu Ferrum S.A.” 

 

Treść zawiadomienia otrzymanego od BSK RETURN S.A.: 

 

„Działając w imieniu BSK RETURN S.A. z siedzibą w Zawierciu (dalej „Zawiadamiającym"), na podstawie art. 69 

Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa") zawiadamiam, że w dniu 19 września 

2014 roku (transakcja rozliczona w dniu 19 września 2014 roku - dalej „Transakcja") Zawiadamiający zbył 

w drodze transakcji pakietowej na rynku regulowanym 185.000 szt. (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sztuk) akcji 

Ferrum S.A. 
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Przed Transakcją Zawiadamiający posiadał bezpośrednio 4.469.021 szt. akcji Ferrum S.A., stanowiących 18,21 % 

udziału w kapitale zakładowym Ferrum S.A., uprawniających do 4.469.021 głosów i stanowiących 18,21 % ogólnej 

liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Ferrum S.A. 

 

Po dokonaniu Transakcji Zawiadamiający posiada bezpośrednio 4.284.021 szt. akcji Ferrum S.A., co daje 17,45% 

udziału w kapitale zakładowym Ferrum S.A., uprawniającym do 4.284.021 głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Ferrum S.A. co stanowi 17,45% ogólnej liczby głosów w Ferrum S.A. 

 

Anguilla Investment Sp. z o.o. która jest podmiotem blisko związanym wobec Zawiadamiającego, nabyła w dniu 19 

września 2014 roku w drodze transakcji pakietowej na rynku regulowanym 185.000 szt. (sto osiemdziesiąt pięć 

tysięcy sztuk) akcji Ferrum S.A. 

 

Anguilla Investment Sp. z o.o. posiadała przed transakcją 1.168.693 szt. akcji Ferrum S.A., stanowiących 4,76% 

udziału w kapitale zakładowym Ferrum S.A., uprawniających do 1.168.693 głosów Ferrum S.A. i stanowiących 

4,76% w ogólnej liczbie głosów Ferrum S.A. 

 

Po dokonaniu Transakcji Anguilla Investment Sp. z o.o. posiada bezpośrednio 1.353.693 szt. akcji Ferrum S.A., co 

daje 5,52% udziału w kapitale zakładowym Ferrum S.A., uprawniającym do 1.353.693 głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Ferrum S.A. co stanowi 5,52% ogólnej liczby głosów w Ferrum S.A.” 

 

Ponadto Emitent informuje, że wraz z ww. zawiadomieniami przekazana została informacja nt.: "struktury 

powiązań kapitałowych po zrealizowaniu powyższej transakcji", którą Emitent przekazuje w załączeniu. 

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 

 

Data Stanowisko / funkcja Imię i nazwisko 

2014-09-24 Członek Zarządu Włodzimierz Kasztalski 

2014-09-24 Prokurent Barbara Sterkowicz 

 


