FAMUR S.A.

RB 16 2019
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bie żący nr

16

/

2019

2019-04-08

Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
FAMUR S.A.
Temat

Zawiadomienie o przekroczeniu progu 10% ogólnej liczby głosów Emitenta
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zarząd FAMUR S.A. ("Emitent", „Spółka”) na podstawie otrzymanego zawiadomienia informuje, iż w wyniku nabycia
akcji Emitenta w transakcjach na GPW w Warszawie, rozliczonych w dniu 1 kwietnia 2019 r., przez fundusze
zarządzane przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA („NN”) tj.:
Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny („OFE”) oraz Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz
Emerytalny ( „DFE”), zwiększyły łączny stan posiadania akcji Spółki powyżej 10% głosów na Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.
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 zmianą udziału fundusze zarządzane przez NN posiadały łącznie 57 328 303 akcji Spółki, stanowiących
9,97% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 57 328 303 głosów, co stanowiło 9,97% w
ogólnej liczbie głosów w Spółce.
Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych
akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Po zmianie udziału fundusze inwestycyjne zarządzane przez NN posiadają łącznie 57 674 127 akcji Spółki,
stanowiących 10,03% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 57 674 127 głosów w Spółce, co stanowi
10,03%w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
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