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Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w ZUK „Stąporków” S.A.

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o oferc ie - nabyc ie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zarząd spółki Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 30 sierpnia 2017 roku 

do Spółki wpłynęło od ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zawiadomienie dotyczące zmiany udziału 

w ogólnej liczbie głosów w Spółce sporządzone w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej (<), którego treść 

Spółka przekazuje poniżej:  

„Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2) ustawy o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. 

U. 2005 r, Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.), ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („ALTUS TFI S.A."), 

zawiadamia w imieniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ALTUS TFI S.A., iż FRAM Fundusz Inwestycyjny 

Zamknięty, przekroczył próg 5%, 10%, 15%,20% oraz 25% głosów w ogólnej liczbie głosów w Zakładzie Urządzeń 

Kotłowych „Stąporków" S.A. („Spółka").

Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:

W dniu 24 sierpnia 2017 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym Zakładu Urządzeń Kotłowych „Stąporków" S.A. 

zarejestrowano podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją 2 000 000 akcji zwykłych na 

okaziciela serii C, które to akcje zostały objęte przez FRAM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie 

głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów:

Przed zmianą udziału fundusze inwestycyjne zarządzane przez ALTUS TFI S.A., w tym FRAM Fundusz Inwestycyjny 

Zamknięty nie posiadały akcji Spółki.

Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z 

tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów:

Po zmianie udziału FRAM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty posiada 2 000 000 akcji Spółki, stanowiących 30,75% 

kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 2 000 000 głosów w Spółce, co stanowi 30,75% w 

ogólnej liczbie głosów w Spółce. Pozostałe fundusze inwestycyjne zarządzane przez ALTUS TFI S.A. nie posiadają 

akcji Spółki.

Ogólna liczba akcji Spółki oraz liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki wynosi 6 503 790.

Brak jest podmiotów zależnych od akcjonariuszy dokonujących zawiadomienia, posiadających akcje Spółki. Brak 

jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c wyżej powołanej ustawy w stosunku do akcjonariuszy.”

Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

ZUK Elektromaszynowy (ele)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikac ji GPW w W-wie)

26-220 Stąporków

(kod pocztowy) (miejscowość)

Górnicza 3

(ulica) (numer)

041 3741016 041 3741712

(telefon) (fax)

zuk@zuk.com.pl www.zuk.com.pl

(e-mail) (www)

6580001142 290552938

Komisja Nadzoru Finansowego

1



RB 23 2017ZUK

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkc ja Podpis

2017-08-30
Jacek Weremiej

Prezes Zarządu

2017-08-30 Grzegorz Pasturczak Wiceprezes Zarządu

Komisja Nadzoru Finansowego

2


