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ODLEWNIE: Osiągnięcie przez Bank BGŻ BNP PARIBAS 
SA  progu 10% ogólnej liczby głosów na 
walnym zgromadzeniu Spółki  

Raport bieżący: 

Data sporządzenia 

Spółka: 

2015-12-23 

Odlewnie Polskie Spółka Akcyjna 

Numer: 25/2015 

Podstawa prawna: 

 

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

akcji 

Treść raportu: 

Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach niniejszym informuje, 

że w dniu 23 grudnia 2015 roku otrzymał od Banku BGŻ BPN PARIBAS SA.,  w trybie art. 69 ust. 1 

pkt 2 w zw. z art. 69a 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 (tj. Dz. U.  z 2013, poz. 1382), zawiadomienie o osiągnięciu przez Bank progu 10% 

ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu ODLEWNI POLSKICH S.A. w wyniku 

pomniejszenia dotychczasowego udziału, o niżej przedstawionej treści:  

 

 

 

Działając w imieniu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”), na podstawie  

art. 69 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 69a 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 (tj. Dz. U.  z 2013, poz. 1382) („Ustawa o Ofercie”), niniejszym 

zawiadamiamy, że na skutek zawarcia szeregu transakcji pakietowych, w rozumieniu art. 154 

Regulaminu Giełdy (w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 1/1110/2006 Rady Giełdy z dnia 4 stycznia 

2006 r. z późn. zm.), których rozliczenie nastąpiło w dniu 22 grudnia 2015 r. i 23 grudnia 2015 r. 

nastąpiło zbycie przez Bank 1.050.000 akcji zwykłych na okaziciela spółki Odlewnie Polskie S.A. z 

siedzibą w Starachowicach („Spółka”), reprezentujących 1.050.000 głosów na walnym zgromadzeniu 

Spółki, stanowiących 5,081 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 

5,081% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki („Zbycie”). W wyniku Zbycia Bank 

osiągnął próg 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

 

Przed dokonaniem Zbycia Bank posiadał 3.256.482 akcji Spółki reprezentujących 3.256.482 głosów 

na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 15,76% kapitału zakładowego Spółki i 

uprawniających do wykonywania 15,76% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

 

Po dokonaniu Zbycia Bank posiada 2.206.482 akcji Spółki reprezentujących 2.206.482 głosów na 

walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 10,679% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających 

do wykonywania 10,679% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

 

Bank nie ma zamiaru dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym 

zgromadzeniu Spółki w okresie 12 miesięcy od złożenia niniejszego zawiadomienia. 

 

Nie istnieją podmioty zależne od Banku posiadające akcje Spółki. 
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Bank nie jest stroną jakichkolwiek umów, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do 

wykonywania prawa głosu z akcji Banku w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie.  
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