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Raport bieżący nr:  11/2018 

 

Data:    2018-03-02 

 

Skrócona nazwa emitenta: FERRUM S.A. 

 

Temat:    Zawiadomienia 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, Emitent) informuje, że w dniu 2 marca 2018 r. do Spółki wpłynęły od BSK Return S.A. oraz Anguilla 

lnvestment Spółka z o.o., sporządzone w trybie art. 69 Ustawy, łącznie dwa zawiadomienia o zmianie udziału 

w ogólnej liczbie głosów w Spółce, których treść Emitent przekazuje poniżej. 

Treść zawiadomienia od BSK Return S.A.: 

„Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych 

(t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1639) zawiadamiamy, że w dniu w 27 lutego 2018 r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód 

w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu podwyższenia kapitału 

zakładowego Spółki FERRUM S.A., wobec czego nastąpiła zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów posiadanych 

przez BSK Return S.A. w spółce Ferrum S.A. 

BSK Return S.A. przed podwyższeniem kapitału zakładowego posiadała 3 858 482 akcji, tj. 15,72% w kapitale 

zakładowym Spółki, co stanowiło 3 858 482 głosy z tych akcji i udział 15,72 % w ogólnej liczbie głosów. 

W związku z rozwodnieniem kapitału, jakie nastąpiło po rejestracji podwyższenia kapitału BSK RETURN S.A. 

posiada aktualnie 3 858 482 sztuk akcji, tj. 6,66 % w kapitale zakładowym Spółki, 3 858 482 głosy z tych akcji, co 

stanowi 6,66 % w ogólnej liczbie głosów. 

Podmiotem zależnym od BSK Return S.A. dokonującym zawiadomienia posiadającym akcje FERRUM S.A. jest 

Anguilla lnvestment sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu.” 

 

Treść zawiadomienia od Anguilla lnvestment Spółka z o.o.: 

„Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych 

(t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1639) zawiadamiamy, że w dniu w 27 lutego 2018 r. Sąd Rejonowy Katowice- Wschód 

w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu podwyższenia kapitału 

zakładowego Spółki FERRUM S.A., wobec czego nastąpiła zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów posiadanych 

przez Anguilla lnvestment Spółka z o.o. w spółce Ferrum S.A. 

Anguilla lnvestment Sp. z o.o. przed podwyższeniem kapitału zakładowego posiadała 2 403 252 akcje, tj. 9,79% 

w kapitale zakładowym Spółki, co stanowiło 2 403 252 głosy z tych akcji i udział 9,79 % w ogólnej liczbie głosów. 

W związku z rozwodnieniem kapitału, jakie nastąpiło po rejestracji podwyższenia kapitału, Anguilla lnvestment 

Sp. z o.o. posiada aktualnie 2 403 252 sztuki akcji , tj. 4,15 % w kapitale zakładowym Spółki , 2 403 252 głosy 

z tych akcji, co stanowi 4,15 % w ogólnej liczbie głosów.” 
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PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 

 

Data Stanowisko / funkcja Imię i nazwisko 

2018-03-02 Prezes Zarządu Krzysztof Kasprzycki 

2018-03-02 Wiceprezes Zarządu Grzegorz Kowalik 

 


