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Temat

Uzupełnienie zawiadomień o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

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 

2 października 2017 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie sporządzone w trybie art. 69 Ustawy o ofercie 

publicznej (7) od Pana Stanisława Pargieły o następującej treści:

Treść zawiadomienia od Pana Stanisława Pargieły:

„W uzupełnieniu zawiadomienia z dnia 1 września 2017 r. sporządzonego w trybie z art. 69 Ustawy 

o ofercie publicznej (7) o zmianie mojego stanu posiadania w ogólnej liczbie głosów w spółce Zakłady Urządzeń 

Kotowych „Stąporków” S.A. (Spółka) w związku z rejestracją przez właściwy sąd podwyższenia kapitału 

zakładowego Spółki, niniejszym informuję, że zdarzeniem powodującym zmianę mojego udziału w ogólnej liczbie 

Spółce była powzięta w dniu 30 sierpnia 2017 r. informacja o dokonaniu w dniu 24 sierpnia 2017 r. rejestracji w 

KRS podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją 2 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C. 

Poniżej przekazuję uzupełnioną treść zawiadomienia sporządzonego w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej 

(7). Dodatkowo pragnę zapewnić, że w przyszłości dołożę jeszcze większej staranności 

w prawidłowym wypełnianiu obowiązków informacyjnych jako akcjonariusz spółki publicznej. 

Działając na podstawie art. 69 ust. 1 i 2 pkt. 1 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2 69a ust. 1 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.) (Ustawa), niniejszym zawiadamiam, że w związku z 

powzięciem w dniu 30 sierpnia 2017 r. informacji o dokonanym w dniu 24 sierpnia 2017 r. wpisie w Krajowym 

Rejestrze Sądowym Zakładów Urządzeń Kotowych „Stąporków” S.A. (Spółka) podwyższenia kapitału zakładowego 

Spółki w związku z emisją 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, które zostały objęte przez FRAM Fundusz 

Inwestycyjny Zamknięty,  zmianie uległ mój udział w liczbie posiadanych głosów w ogólnej liczbie głosów w 

Zakładach Urządzeń Kotłowych Stąporków S.A. Przed zarejestrowaniem ww. podwyższenia kapitału zakładowego 

Spółki mój stan posiadania akcji Spółki wynosił 814 874 akcji Spółki, co stanowiło 18,09 % udziału w kapitale 

zakładowym Spółki i uprawniało do 814 874 głosów co stanowiło 18,09 % ogólnej liczby głosów. Po 

zarejestrowaniu ww. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki mój stan posiadania akcji Spółki wynosi 814 874 

akcji Spółki, co stanowi 12,53 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do 814 874 głosów co stanowi 

12,53 % ogólnej liczby głosów. Jednocześnie informuję, że nie istnieją żadne podmioty zależne ode mnie, które 

posiadałyby akcje Spółki oraz nie istnieją podmioty, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy.  Dodatkowo 

informuje, że nie istnieją instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7-9 ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 

obrotu oraz o spółkach publicznych.”
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Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkc ja Podpis

2017-10-02 Jacek Weremiej Prezes Zarządu

2017-10-02 Grzegorz Pasturczak Wiceprezes Zarządu
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