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Temat: Zawiadomienie o zmianie udziału akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów 

Emitenta 

 

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu 

akcji 

 

Treść raportu:  

Zarząd SEKO S.A. (Spółka lub Emitent) informuje, iż w dniu 17 kwietnia 2013 r. do 

Spółki wpłynęło zawiadomienia sporządzone przez spółkę Złota Rybka Sp. z o.o. z 

siedzibą w Straszynie w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie 

publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego 

systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o następującej treści: 

 

„Działając w imieniu spółki Złota Rybka spółka z ograniczoną działalnością z siedzibą w 

Straszynie, na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i 

warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 

obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005r. nr 184, poz. 1439 z późn. zm.) 

niniejszym zawiadamiam, iż nastąpiła zmiana udziału spółki Złota Rybka Sp. z o.o. w 

ogólnej liczbie głosów spółki SEKO S.A. Powyższe jest wynikiem rejestracji  zmiany 

struktury kapitału zakładowego spółki SEKO S.A. (w wyniku zamiany akcji serii A z 

imiennych uprzywilejowanych co do głosu na akcje na okaziciela), która nastąpiła na 

mocy postanowienia Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział 

Gospodarczy KRS z dnia 15 kwietnia 2013 r., o czym spółka SEKO S.A poinformowała w 

dniu 16 kwietnia 2013 roku.  

Przed zdarzeniem, o której mowa powyżej spółka Złota Rybka Sp. z o.o. posiadała 

4 500 000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A stanowiących 67,67% 

kapitału zakładowego SEKO S.A., które dawały prawo do 9 000 000 głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 80,72% ogólnej liczby głosów SEKO S.A. 

Aktualnie spółka Złota Rybka Sp. z o.o. posiada 4 500 000 akcji zwykłych na okaziciela 

serii A stanowiących 67,67% kapitału zakładowego SEKO S.A., które dają prawo do 
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4 500 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 67,67% ogólnej liczby 

głosów. 

Złota Rybka Sp. z o.o. nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje SEKO S.A. 

Złota Rybka Sp. z o.o. nie zwarła żadnej umowy, której przedmiotem jest przekazanie 

uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji SEKO S.A.” 

 


