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Seko znak – ryb najlepszy smak 
 

 

 

Temat: Udział funduszu zarządzanego przez PKO BP BANKOWY PTE w ogólnej liczbie 

głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki  

  

Podstawa prawna: art. 70 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 (Dz. U. z 2009 Nr 185 poz. 1439, ze zm.) 

 

Treść raportu:  

Zarząd SEKO S.A. (Spółka lub Emitent) informuje o otrzymaniu w dniu 24 lipca 2013 r. 

zawiadomienia od PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna na 

podstawie 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 roku - Dz. U. Nr 185, poz. 1439, ze zm.) informującego, iż 

PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej zwany "PKO OFE"), reprezentowany przez 

PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółkę Akcyjną, na dzień 19 lipca 

2013 r., w związku z zakończeniem likwidacji Otwartego Funduszu Emerytalnego POLSAT 

(zwanego dalej "OFE POLSAT") i przejęciem w tym dniu przez PKO OFE aktywów OFE POLSAT, 

liczba akcji spółki SEKO Spółka Akcyjna wyniosła 414 028 (słownie: czterysta czternaście 

tysięcy dwadzieścia osiem) akcji, co stanowi 6,2260% udziału w kapitale zakładowym Spółki, a 

liczba głosów z powyższych akcji wynosi 414 028 (słownie: czterysta czternaście tysięcy 

dwadzieścia osiem), co stanowi 6,2260% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Spółki. 

 

Bezpośrednio przed dniem zakończenia likwidacji OFE POLSAT, PKO OFE posiadał 3541 

(słownie: trzy tysiące pięćset czterdzieści jeden) akcji Spółki (co stanowiło 0,0532% udziału w 

kapitale zakładowym Spółki), dające prawo do 3541 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki 

(stanowiących 0,0532% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, zaś 

OFE Polsat posiadał 410 487 (słownie: czterysta dziesięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt 

siedem) akcji Spółki (co stanowiło 6,1727% udziału w kapitale zakładowy spółki), dających 

prawo do 410 487 głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki (stanowiących 6,1727% udziału w 

ogólnej liczbie głosów na walnym Zgromadzeniu Spółki). 


