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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 PKO BP BANKOWY Powszechne 

Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 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: 

 

„Zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 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 z 2009 r. – Dz. U. Nr 185, poz. 1439, 

ze zm.), Otwarty Fundusz Emerytalny POLSAT (zwany dalej „Funduszem”), 

reprezentowany przez PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne 

Spółkę Akcyjną (zwaną dalej „Towarzystwem”), informuje, że po rejestracji przez sąd, w 

dniu 15 kwietnia 2013 r., zmiany statutu spółki SEKO S.A. (zwanej dalej „Spółką”), w 

wyniku której nastąpiła zmiana w zakresie praw części akcji Spółki (zniesienie 

uprzywilejowania akcji), udział Funduszu w ogólnej liczbie głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Spółki przekracza próg 5%. 

Na dzień 15 kwietnia 2013 r., Fundusz posiadał 425571 (słownie: czterysta dwadzieścia 

pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) akcji Spółki (co stanowiło 6,3996% udziału w 

kapitale zakładowym Spółki), dających prawo do 425571 głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Spółki), dających prawo do 425571 głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Spółki (stanowiących 3,8168% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Spółki). 
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W wyniku wyżej przywołanej zmiany statutu Spółki, Fundusz, posiadając taką samą 

(podaną wyżej) liczbę akcji Spółki (tj. 425571 sztuk akcji), stanowiących taki sam udział 

w kapitale zakładowym Spółki (tj. 6,3996%) oraz dających takie samo prawo do 425571 

głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, uzyskał udział w ogólnej liczbie głosów 

wynoszący 6,3996% (obecnie ogólna liczba akcji oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Spółki wynosi 6650000, natomiast przed powyższą zmianą – liczba akcji Spółki 

wynosiła 6650000, a liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynosiła 

11150000).” 

 


