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Raport bieżący nr:  5/2018 

 

Data:    2018-02-27 

 

Skrócona nazwa emitenta: FERRUM S.A. 

 

Temat:    Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby 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 o powzięciu w dniu 27 lutego 2018 r. informacji o zawiadomieniu sporządzonym w trybie art. 

69 Ustawy przez Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zarządzającego funduszem Mezzanine 

Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, którego treść Emitent przekazuje poniżej: 

„Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 

informujemy, iż w wyniku zawarcia w dniu 22 lutego 2018 r. transakcji nabycia akcji Ferrum S.A. (dalej: „Spółka”) 

udział funduszu Mezzanine Funduszu Inwestycyjnego Zamknięty Aktywów Niepublicznych zarządzanego przez 

Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Fundusz”) przekroczył próg 5% ogólnej liczby głosów 

w Spółce. W związku ze zdarzeniem, o którym mowa w zdaniu poprzednim, informujemy że: 

1. przed zmianą udziału Fundusz posiadał 0 akcji Spółki, co stanowiło 0% kapitału zakładowego Spółki oraz 

posiadał 0 głosów z tych akcji, co stanowiło 0% w ogólnej liczbie głosów; 

2. aktualnie Fundusz posiada 2400209 akcji Spółki, co stanowi 9,78% kapitału zakładowego Spółki oraz 

posiada 2400209 głosów z tych akcji, co stanowi 9,78% w ogólnej liczbie głosów; 

3. w odniesieniu do Funduszu nie występują podmioty zależne, posiadające akcje Spółki oraz osoby, 

o których mowa art. 87 ust.1 pkt. 3 lit. c Ustawy o ofercie publicznej; 

4. Fundusz nie posiada głosów z akcji obliczonych w sposób określony w art. 69b ust. 2 i 3 Ustawy o ofercie 

publicznej.” 

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 

 

Data Stanowisko / funkcja Imię i nazwisko 

2018-02-27 Prezes Zarządu Krzysztof Kasprzycki 

2018-02-27 Wiceprezes Zarządu Grzegorz Kowalik 

 


