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ODLEWNIE: zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki przez Wiceprezesa 

Zarządu i przekroczenie 5% udziału w ogólnej liczbie 

głosów na walnym zgromadzeniu. 

Raport bieżący: 

Data sporządzenia 
Spółka: 

2018-05-18 
Spółka Akcyjna ODLEWNIE POLSKIE 

Numer: 13/2018 

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 18 maja 2018 r. otrzymał od Pana Leszka Walczyka – Wiceprezesa 

Spółki, w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych (tj. Dz.U. z 2018, poz. 512), zawiadomienie dotyczące zmiany jego udziału i 

przekroczeniu 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu ODLEWNI  

POLSKICH  S.A.  o niżej przedstawionej treści:  

 
Na podstawie art. 69 ust. 1 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. Ustawy o ofercie 

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 

systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 512) niniejszym 

zawiadamiam, że poprzez nabycie w dniu 18 maja 2018 r.  96.000 sztuk akcji ODLEWNI 

POLSKICH S.A. zwiększyłem swoje zaangażowanie w Spółce powyżej  5% w ogólnej liczbie 

głosów na walnym zgromadzeniu tejże spółki. Akcje kupiłem w transakcji poza systemem 

obrotu w ramach wykonania Programu Motywacyjnego Spółki przewidującego opcje na 

akcje. Przed nabyciem posiadałem 948.578 sztuk akcji Spółki, co stanowiło 4,5905% 

ogólnej liczby akcji i dawało tyle samo głosów na zgromadzeniu Spółki. W wyniku kupna 

przeze mnie 96.000 sztuk akcji  posiadam 1.044.578 sztuk akcji Spółki  ODLEWNIE 

POLSKIE S.A., co stanowi 5,055% udziału w kapitale zakładowym Spółki i daje tyle samo 

głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.  

 

Jednocześnie zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 5 i 6 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 

spółkach publicznych informuję, że nie posiadam podmiotów zależnych jak również nie 

została zawarta umowa zawierająca postanowienia dotyczące przekazania uprawnień do 

wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu. Nie jestem także posiadaczem 

instrumentów finansowych, które po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo 

uprawniałyby lub zobowiązałyby posiadacza do nabycia akcji z prawami głosu 

wyemitowanych przez Spółkę.  

 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsgyydmobtgm3tg
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Nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c Ustawy o ofercie publicznej i 

warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o 

spółkach publicznych. Nie wykluczam dalszego zaangażowania w akcjach spółki 

ODLEWNIE POLSKIE S.A. 

 

 
Osoby reprezentujące Spółkę 
 
Prezes Zarządu               Zbigniew Ronduda   2018-05-18 
 
Wiceprezes Zarządu       Leszek Walczyk       2018-05-18 
 
Wiceprezes Zarządu       Ryszard Pisarski       2018-05-18 
 
 

 


