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Raport bieżący nr:  25/2016 

 

Data:    2016-02-09 

 

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. 

(„Emitent”) informuje, że w dniu 9 lutego 2016 r. do Emitenta wpłynęło zawiadomienie z dnia 8 lutego 2016 r. 

sporządzone w trybie art. 69 Ustawy przez HW Pietrzak Holding S.A. z siedzibą w Warszawie, którego treść 

Emitent przekazuje poniżej: 

 

„Działając w imieniu spółki HW Pietrzak Holding S.A. siedzibą w Warszawie, Plac Trzech Krzyży 3, 00-535 

Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem 0000521752 (dalej: „Spółka'’) na podstawie art. 69 ust. l ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie 

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz 

o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1382 ze zm.) (dalej: „Ustawa o Ofercie”), niniejszym 

informuję, że w dniu 2 lutego 2016 r. Spółka otrzymała zawiadomienie od Domu Maklerskiego PKO Banku 

Polskiego (dalej: „DM PKO BP”), w którym DM PKO BP poinformował o wykonaniu w dniu 18 stycznia 2016 r. 

dyspozycji Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. (dalej: „PKO BP”), w następstwie czego doszło 

do zmiany w stanie posiadania przez Spółkę akcji oraz głosów na walnym zgromadzeniu spółki Ferrum S.A. 

z siedzibą w Katowicach przy ul. Porcelanowej 11, 40-246 Katowice, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000063239 (dalej: „Ferrum"). 

 

1. Zmiana w stanie posiadana akcji oraz głosów na walnym zgromadzeniu Ferrum w dniu 18 stycznia 2016 r. 

 

Zgodnie z zawiadomieniem wystosowanym przez DM PKO BP w dniu 18 stycznia 2016 r. wykonano dyspozycję 

przeniesienia 1.228.112 akcji, stanowiących 5,004% kapitału zakładowego Ferrum i uprawniających do 

wykonania 5,004% głosów na walnym zgromadzeniu Ferrum. 

 

Przed wykonaniem dyspozycji przeniesienia akcji w dniu 18 stycznia 2016 r. Spółka posiadała 1.229.112 akcji 

stanowiących 5,01% kapitału zakładowego Ferrum i uprawniających do wykonania 5,01% głosów na walnym 

zgromadzeniu Ferrum. 

 

Po dokonaniu dyspozycji przeniesienia akcji w dniu 18 stycznia 2016 r. Spółka posiada 1.000 akcji, stanowiących 

mniej niż 5% kapitału zakładowego Ferrum i uprawniających do wykonania mniej niż 5% głosów na walnym 

zgromadzeniu Ferrum. 

 

Zgodnie z zawiadomieniem DM PKO BP zmiany w stanie posiadania akcji i głosów na walnym zgromadzeniu 

Ferrum związane są z wykonaniem przez PKO BP uprawnień wynikających z Umowy zastawu rejestrowego na 
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akcjach z dnia 22 lipca 2015 r. zawartej pomiędzy Spółką oraz PKO BP. 

 

Spółka stoi na stanowisku, że czynności polegające na przeniesieniu 1.228.112 akcji Ferrum w wykonaniu 

dyspozycji PKO BP zostały dokonane z naruszeniem wiążących postanowień umów i przepisów prawa, 

w szczególności bowiem (i) PKO BP nie dokonała w wymaganych terminach czynności niezbędnych do 

skutecznego dochodzenia zaspokojenia wierzytelności zabezpieczonych zastawami, (iii) nie zostały złożone 

oświadczenia, których skutkiem mogłoby być powstanie uprawnienia do przeniesienia własności akcji na PKO 

BP. 

 

Jednocześnie Spółka informuje, że nie istnieją podmioty od niej zależne posiadające akcje Ferrum. Spółka 

zawiadamia ponadto, że nie istnieją również osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie.” 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 

 

Data Stanowisko / funkcja Imię i nazwisko 

2016-02-09 Prezes Zarządu Konrad Miterski 

2016-02-09 Wiceprezes Zarządu Włodzimierz Kasztalski 

 


