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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 05 stycznia 2016 roku otrzymał od Pana Adama Żyły,  w trybie art. 69 

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 progu 10% ogólnej liczby 

głosów na walnym zgromadzeniu ODLEWNI POLSKICH S.A., o niżej przedstawionej 

treści:  

  

Ja niżej podpisany Adam Żyła, wypełniając obowiązek nałożony przez art. 69 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 

2013 r. poz. 1382) niniejszym informuję, że  przekroczyłem próg 10% akcji i głosów w 

Spółce Odlewnie Polskie S.A. z siedzibą w Starachowicach. Było to wynikiem rozliczenia w 

dniu 29.12.2015 r. transakcji nabycia na własny rachunek 1 700 000  akcji Odlewni Polskich 

S.A. Akcje te kupiłem  w transakcji pakietowej z dnia 28.12.2015 r. na Giełdzie Papierów 

Wartościowych w Warszawie. Przed nabyciem posiadałem 765 000 akcji Spółki, co 

stanowiło 3,70% ogólnej liczby akcji i dawało tyle samo głosów na zgromadzeniu Spółki. 

Obecnie posiadam 2 465 000 akcji Spółki  Odlewnie Polskie S.A., co stanowi 11,928% 

udziału w kapitale zakładowym Spółki i daje tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu 

akcjonariuszy.  

 

Informuję, że nie wykluczam w perspektywie kolejnych 12 miesięcy nabywania lub 

zbywania akcji Spółki w zależności od sytuacji rynkowej, oraz funkcjonowania Spółki. 

Celem posiadania akcji Spółki jest inwestycja finansowa. 

 

Oświadczam, że nie posiadam podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki Odlewnie 

Polskie S.A. oraz brak jest również osób, 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. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsgyydmobtgm3tg
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsgyydmobtgm3tg
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Osoby reprezentujące spółkę 

 

Prezes Zarządu 

 

Wiceprezes Zarządu 

 

  Zbigniew Ronduda   2016-01-05 

 

  Leszek Walczyk       2016-01-05  

 

Wiceprezes Zarządu    Ryszard Pisarski      2016-01-05 

 


