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Raport bieżący nr:  40/2017 

 

Data:    2017-07-05 

 

Skrócona nazwa emitenta: FERRUM S.A. 

 

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na 

Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FERRUM S.A. 

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

 

Treść raportu: 

 

Zarząd FERRUM S.A. („Spółka”) przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających w poszczególnych 

dniach obrad co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki 

zwołanym na dzień 31 maja 2017 r., którego posiedzenie po ogłoszonej przerwie kontynuowane było w dniu 

30 czerwca 2017 r. („NWZ”) : 

 BSK RETURN S.A. głosowała w trakcie obrad NWZ w dniu 31 maja 2017 r. oraz w dniu 30 czerwca 

2017 r. z 3.858.482 akcji, z których przysługiwało 3.858.482 głosów, stanowiących 15,72% udziału 

w ogólnej liczbie głosów w Spółce, co odpowiadało 20,68% w trakcie obrad NWZ w dniu 31 maja 2017 r. 

oraz 20,84% w trakcie obrad NWZ w dniu 30 czerwca 2017 r.; 

 ANGUILLA INVESTMENT Sp. z o. o.  głosowała w trakcie obrad NWZ w dniu 31 maja 2017 r. oraz w dniu 

30 czerwca 2017 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% w trakcie obrad NWZ w dniu 31 maja 

2017 r. oraz 12,98% w trakcie obrad NWZ w dniu 30 czerwca 2017 r.; 

 ARCELORMITTAL POLAND S.A. głosowała w trakcie obrad NWZ w dniu 31 maja 2017 roku oraz w dniu 

30 czerwca 2017 r. z 3.122.687 akcji, z których przysługiwało 3.122.687  głosów, stanowiących 12,72% 

udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, co odpowiadało 16,74% w trakcie obrad NWZ w dniu 31 maja 

2017 r. oraz 16,87% w trakcie obrad NWZ w dniu 30 czerwca 2017 r.; 

 ARCELORMITTAL FLAT CARBON EUROPE S.A. głosowała w trakcie obrad NWZ w dniu 31 maja 2017 r. 

oraz w dniu 30 czerwca 2017 r. z 2.624.045 akcji, z których przysługiwało 2.624.045 głosów, 

stanowiących 10,69% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, co odpowiadało 14,06% w trakcie 

obrad NWZ w dniu 31 maja 2017 r. oraz 14,17% w trakcie obrad NWZ w dniu 30 czerwca 2017 r.; 

 PKO BP S.A. głosowała w trakcie obrad NWZ w dniu 31 maja 2017 r. oraz w dniu 30 czerwca 2017 r. 

z 5.434.648 akcji, z których przysługiwało 5.434.648 głosów, stanowiących 22,14% udziału w ogólnej 

liczbie głosów w Spółce, co odpowiadało 29,13% w trakcie obrad NWZ w dniu 31 maja 2017 r. oraz 

29,35% w trakcie obrad NWZ w dniu 30 czerwca 2017 r. 
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