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Tytuł Raportu: Zwiększenie udziału powyżej 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce 
 
 

Zarząd Boruta-Zachem S.A. „"Spółka"„ informuje, iż w dniu 9 maja otrzymał od Futeresky Finance Ltd z 

siedzibą w Nikozji, Cypr „dalej " Zawiadamiający"„ zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie 

głosów w Spółce powyżej progu 5,00%. 

Poniżej przedstawiono informacje zawarte we wskazanym zawiadomieniu: 

 

Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczą zawiadomienia: 

Zwiększenie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce powyżej progu 5% miało 

miejsce w związku z zawarciem umowy pożyczki instrumentów finansowych „akcji Boruta - Zachem S.A.” 

w dniu 9 maja 2017 r. 

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

liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 

Przed zwiększeniem udziału powyżej progu 5,00%, Zawiadamiający posiadał 11.500.000 akcji zwykłych 

na okaziciela Spółki stanowiących 4,80% kapitału zakładowego oraz uprawniających do wykonywania 

11.500.000 głosów co stanowiło 4,80% ogólnej liczby głosów w Spółce. 

Liczba akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich 

procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 

Po zawarciu umowy pożyczki Zawiadamiający posiada 12.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, 

stanowiących 5,01% kapitału zakładowego, uprawniających do 12.000.000 głosów w Spółce, co stanowi 

5,01% 

Ogólna liczba akcji Spółki jak i ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynosi 239.575.150 

„dwieście trzydzieści dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt”. 

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

Zawiadamiającego 

Zawiadamiający nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki. 

Zawiadamiający nie posiada pośrednio lub bezpośrednio instrumentów finansowych, o których mowa w 

art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie. 

 

Podstawa prawna: 

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji. 

 


