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Raport bieżący nr:  9/2016 

 

Data:    2016-01-22 

 

Skrócona nazwa emitenta:  FERRUM S.A. 

 

Temat:    Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w FERRUM S.A. 

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

Treść raportu: 

 
Działając zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa"), Zarząd FERRUM 

S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 22 stycznia 2016 r. powziął informację o wpłynięciu do Spółki skanu 

zawiadomienia z dnia 21 stycznia 2016 r. sporządzonego w trybie art. 69 Ustawy przez Powszechna Kasa 

Oszczędności Bank Polski S.A., którego treść Spółka przekazuje poniżej: 

 

„Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. (dalej: „PKO Bank Polski S.A."), działając na podstawie art. 

69 ust. 2 pkt 1 i oraz art. 87 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej 

„Ustawa o ofercie publicznej"), informuje, iż nastąpiła zmiana jej zaangażowania w ogólnej liczbie głosów 

spółki Ferrum S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Porcelanowa 11, 40-246 Katowice, zarejestrowanej w Sądzie 

Rejonowym w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000063239; 

NIP: 634-01-28-794; (dalej: „Spółka"). 

 

1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego obowiązek zawiadomienia 

 

W dniu 18 stycznia 2016 r. PKO Bank Polski S.A. zwiększył zaangażowanie o ponad 2% głosów w ogólnej 

liczbie głosów Spółki w związku z przejęciem na własność przez PKO Bank Polski S.A. przedmiotu 

zabezpieczenia w postaci akcji Spółki w trybie ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym 

i rejestrze zastawów. 

 

2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowego udziału w kapitale zakładowym Spółki 

oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów 

 

Przed zdarzeniem, powodującym obowiązek zawiadomienia, PKO Bank Polski S.A. i jej podmioty zależne 

posiadały 5 147 730 akcji Spółki stanowiące 20,97 % w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

 

W dniu 18 stycznia 2016 r. PKO Bank Polski S.A. jako zastawnik oraz administrator zastawu dokonał 

przejęcia 1 228 112 akcji Spółki stanowiących 5% w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz 

przekazał na rachunki inwestycyjne Wierzycieli 494 272 akcje Spółki stanowiących 2,01 % w liczbie głosów 

na walnym zgromadzeniu Spółki. 
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W związku z tym PKO Bank Polski S.A. wraz z podmiotami zależnymi oraz osobami, o których mowa w art. 

87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie publicznej według stanu na dzień 18 stycznia 2016 r. posiadał 5 881 

570 akcji Spółki stanowiących 23,96% w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

 

W dniu 20 stycznia 2016 r. PKO Bank Polski SA przekazał na rachunki inwestycyjne Wierzycieli 446 922 

akcje Spółki stanowiących 1,82 % w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

 

3. Liczba aktualnie posiadanych akcji oraz ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba 

głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 

 

• liczba posiadanych akcji: 5 434 648 

• udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki: 22,14% 

• liczba głosów z posiadanych akcji: 5 434 648 

• udział procentowy w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu: 22,14% 

 

4. Informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 

12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału - w przypadku gdy 

zawiadomienie jest składane w związku z osiągnięciem lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów. 

 

W okresie 12 miesięcy od dnia zawiadomienia PKO Bank Polski SA. nie wyklucza zmniejszenia udziału 

w ogólnej liczbie głosów w Spółce, może również zwiększyć udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce. 

 

PKO Bank Polski S.A. jednocześnie informuje, że nie istnieją podmioty od niej zależne posiadające akcje 

Spółki i nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie publicznej.” 

 

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 

 

Data Stanowisko / funkcja Imię i nazwisko 

2016-01-22 Prezes Zarządu Konrad Miterski 

2016-01-22 Wiceprezes Zarządu Włodzimierz Kasztalski 

 


