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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. 

(Spółka) przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających w poszczególnych dniach obrad co 

najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 30 czerwca 

2015 r., którego posiedzenie po ogłoszonej przerwie kontynuowane było w dniu 30 lipca 2015 r. (ZWZ): 

 

 HW Pietrzak Holding S.A. głosował w trakcie obrad ZWZ w dniu 30 czerwca 2015 r. z 11.675.842 akcji, 

z których przysługiwało 11.675.842 głosów, stanowiących 47,57% udziału w ogólnej liczbie głosów 

w Spółce, co odpowiadało 62,59% głosów w trakcie obrad ZWZ, natomiast w trakcie obrad ZWZ w dniu 

30 lipca 2015 r., HW Pietrzak Holding S.A. głosował z 1.229.112 akcji, z których przysługiwało 1.229.112 

głosów, stanowiących 5,01% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, co odpowiadało 14,97% głosów 

w trakcie obrad ZWZ po przerwie; 

 BSK Return S.A. głosował w trakcie obrad ZWZ w dniu 30 czerwca 2015 r. oraz w dniu 30 lipca 2015 r. 

z 3.855.821 akcji, z których przysługiwało 3.855.821 głosów, stanowiących 15,71% udziału w ogólnej 

liczbie głosów w Spółce, co odpowiadało 20,67% głosów w trakcie obrad ZWZ w dniu 30 czerwca 

2015 r. oraz 46,97% głosów w trakcie obrad na ZWZ w dniu 30 lipca 2015 r.; 

 Anguilla Investment Sp. z o.o. głosował w trakcie obrad ZWZ w dniu 30 czerwca 2015 r. oraz w dniu 

30 lipca 2015 r. z 2.403.252 akcji, z których przysługiwało 2.403.252 głosów, stanowiących 9,79% 

udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce co odpowiadało 12,88% głosów w trakcie obrad ZWZ w dniu 

30 czerwca 2015 r. oraz 29,28% głosów w trakcie obrad ZWZ w dniu 30 lipca 2015 r. 

 

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

 

W ZWZ brali udział akcjonariusze reprezentujący: 

 w dniu 30 czerwca 2015 r. łącznie 18.655.574 głosów, stanowiących 76,01% ogólnej liczby głosów 

w Spółce; 

 w dniu 30 lipca 2015 r. łącznie 8.208.844 głosów co stanowiło 33,45 % ogólnej liczby głosów w Spółce. 
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