Raport bieżący nr 5/2017
(wtorek, 20 czerwca 2017 r.)
Podstawa prawna: Art. 70 ust. 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu
akcji

Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej
liczbie głosów na WZA powyżej progu 5%
Zarząd AB S.A. z siedzibą w Magnicach (Emitent), działając na podstawie Art. 70 ust. 1
ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2016 r. poz. 1639) (dalej: Ustawa”) informuje, że
dnia 20 czerwca 2017 roku otrzymał od Nordea Otwartego Funduszu Emerytalnego
(dalej: „Fundusz”) zarządzanego przez Nordea Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
zawiadomienie, że w wyniku transakcji, która rozliczyła się w dniu 14 czerwca 2017 roku
doszło do nabycia przez Fundusz akcji Emitenta, skutkiem czego przekroczony został
próg 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta.
Zgodnie z zawiadomieniem:
Stan posiadania Funduszu przed nabyciem akcji:
Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału
Procentowy udział w kapitale zakładowym spółki
Liczba głosów z tych akcji
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów

875 003
5,41 %
875 003
4,9998 %

Stan posiadania Funduszu po nabyciu akcji:
Liczba akcji posiadanych po zmianie udziału
Procentowy udział w kapitale zakładowym spółki
Liczba głosów z tych akcji
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów

1 036 513
6,40 %
1 036 513
5,92 %

Fundusz poinformował również, że:
- brak jest podmiotów zależnych od akcjonariuszy dokonujących zawiadomienia,
posiadających akcje Emitenta,
- brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy,
- nie zachodzi sytuacja wskazana w art. 69 ust. 4 pkt 6 Ustawy
- Fundusz nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1)
i 2) Ustawy.
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