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Temat: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta przez 

porozumienie akcjonariuszy 

 

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 29 maja 2013 r. do Spółki 

wpłynęło zawiadomienia sporządzone 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 (dalej Ustawa o ofercie) 

przez ................. reprezentującego porozumienie akcjonariuszy (w rozumieniu art. 87 

ust.1 pkt 5 w związku z art. 87 ust. 4 Ustawy o ofercie) w skład którego wchodzą 

Kazimierz Kustra, Joanna Szymczak, Tomasz Kustra oraz Karolina Kustra (dalej 

Porozumienie). 

Z powyższego zawiadomienia wynika, iż wyniku transakcji nabycia akcji Spółki przez 

poszczególne osoby wchodzące w skład Porozumienia nastąpiła zmiana udziału 

Porozumienia w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Każda ze 

wskazanych wyżej osób nabyła 87 500 akcji zwykłych na okaziciela serii A. 

Przed zawarciem transakcji, o których mowa powyżej łącznie wskazane wyżej osoby 

stanowiące Porozumienie posiadały 17 711 akcji Spółki stanowiących 0,266% kapitału 

zakładowego, które dawały prawo do 17 711 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, 

co stanowiło 0,266% ogólnej liczby głosów SEKO S.A. 

Przed transakcjami, o których mowa powyżej poszczególne osoby wchodzące w skład 

Porozumienia posiadały następujące ilości akcji Spółki: 

- Kazimierz Kustra posiadał 3 510 akcji zwykłych na okaziciela Spółki stanowiących 

0,053% kapitału zakładowego, które dawały prawo do 3 510 głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 0,053% ogólnej liczby głosów SEKO S.A., 
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- Joanna Szymczak posiadała 7 041 akcji zwykłych na okaziciela Spółki stanowiących 

0,106% kapitału zakładowego, które dawały prawo do 7 041 głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 0,106% ogólnej liczby głosów SEKO S.A., 

- Tomasz Kustra posiadał 341 akcji zwykłych na okaziciela Spółki stanowiących 0,005% 

kapitału zakładowego, które dawały prawo do 341 głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Spółki, co stanowiło 0,005% ogólnej liczby głosów SEKO S.A., 

- Karolina Kustra posiadała 6 819 akcji zwykłych na okaziciela Spółki stanowiących 

0,103% kapitału zakładowego, które dawały prawo do 6 819 głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 0,103% ogólnej liczby głosów SEKO S.A. 

Po zawarciu transakcji, o których mowa powyżej osoby stanowiące Porozumienie 

akcjonariuszy posiadają obecnie 367 711 akcji Spółki stanowiących 5,529% kapitału 

zakładowego, które dają prawo do 367 711 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co 

stanowi 5,529% ogólnej liczby głosów SEKO S.A. Stan posiadania poszczególnych osób 

po zawartych transakcjach przedstawia się następująco: 

- Kazimierz Kustra posiada 91 010 akcji zwykłych na okaziciela Spółki stanowiących 

1,369% kapitału zakładowego, które dają prawo do 91 010 głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 1,369% ogólnej liczby głosów SEKO S.A., 

- Joanna Szymczak posiada 94 541 akcji zwykłych na okaziciela Spółki stanowiących 

1,422% kapitału zakładowego, które dają prawo do 94 541 głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 1,422% ogólnej liczby głosów SEKO S.A., 

- Tomasz Kustra posiada 87 841 akcji zwykłych na okaziciela Spółki stanowiących 

1,321% kapitału zakładowego, które dają prawo do 87 841 głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 1,321% ogólnej liczby głosów SEKO S.A., 

- Karolina Kustra posiada 94 319 akcji zwykłych na okaziciela Spółki stanowiących 

1,418% kapitału zakładowego, które dają prawo do 94 319 głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 1,418% ogólnej liczby głosów SEKO S.A. 

Wskazane wyżej osoby wchodzące w skład Porozumienia są ponadto wspólnikami 

spółki Złota Rybka Sp. z o.o., która posiada 4 150 000 akcji stanowiących 62,41% 

kapitału zakładowego, które dają prawo do 4 150 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Spółki, co stanowi 62,41% ogólnej liczby głosów SEKO S.A. (Kazimierz Kustra posiada 

2 000 udziałów stanowiących 54,570% kapitału zakładowego i głosów na zgromadzeniu 
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wspólników, Tomasz Kustra posiada 555 stanowiących 15,143% kapitału zakładowego i 

głosów na zgromadzeniu wspólników, Joanna Szymczak posiada 555 stanowiących 

15,143% kapitału zakładowego i głosów na zgromadzeniu wspólników, Karolina Kustra 

posiada 555 stanowiących 15,143% kapitału zakładowego i głosów na zgromadzeniu 

wspólników). 

Zgodnie z przekazanym zawiadomieniem, osoby wchodzące w skład Porozumienia nie 

zwarły żadnej umowy, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do 

wykonywania prawa głosu z akcji SEKO S.A. 

 


