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Warszawa, dnia 16 kwietnia 2021 r. 

L.dz. 89/ZARZ/21/OUT 
 

Do: 

 

Odlewnie Polskie S.A. 
ul. Inż. Władysława Rogowskiego 22 
27-200 Starachowice 
    

 

 

Zawiadamiający: 

PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny  

z siedzibą w Warszawie 

ul. Chłodna 52 

00-872 Warszawa 

 

 

ZAWIADOMIENIE 

 

Niniejszym, PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 52, 

00-872 Warszawa, wpisany do rejestru funduszy emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w 

Warszawie pod numerem RFe2, (dalej: „Zawiadamiający”), reprezentowany przez PKO BP BANKOWY 

Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 52, 00-872 

Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w 

Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 45235, REGON 013136040, NIP: 

5272155713, kapitał zakładowy 190 580 000,00 zł opłacony w całości, działając na podstawie art. 69a i 

art. 69 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 („Ustawa”) 

informuje, że posiadany przez Zawiadamiającego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu 

spółki Odlewnie Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Starachowicach przy ul. Inż. Władysława Rogowskiego 

22, 27-200 Starachowice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w 

Kielcach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 24126 („Spółka”), 

przekroczył 10% ogólnej liczby głosów.  

 

1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy niniejsze zawiadomienie 

Zmiana dotychczas posiadanego przez Zawiadamiającego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym 

zgromadzeniu Spółki nastąpiła w konsekwencji dokonanego w dniu 31 marca 2021 roku przez Sąd 

Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dotyczącego obniżenia kapitału zakładowego Spółki w 

zakresie przyjętym uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 stycznia 2021 roku 

nr 5/2021 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz nr 6/2021 w sprawie zmian w Statucie 

Spółki. W związku z powyższym kapitał zakładowy Spółki uległ obniżeniu o kwotę 831 750,00 złotych, tj. z 

kwoty 30 996 181,50 złotych do kwoty 30 164 431,50 złotych poprzez umorzenie 554 500 akcji serii G o 

wartości nominalnej 1,50 złotych każda, z których przysługiwało 554 500 głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Spółki („Obniżenie kapitału”). 
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2. 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 

Bezpośrednio przed dniem Obniżenia kapitału, tj. na dzień 30 marca 2021 r., Zawiadamiający posiadał 2 065 

743 (słownie: dwa miliony sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści trzy) akcje Spółki (co stanowiło 

9,99% udziału w kapitale zakładowym Spółki), dające prawo do 2 065 743 głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Spółki (stanowiących 9,99% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Spółki). 

 

3. Liczba aktualnie posiadanych akcji Spółki i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz 

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

W wyniku Obniżenia kapitału, Zawiadamiający, na dzień 31 marca 2021 r., posiadał 2 065 743 (słownie: 

dwa miliony sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści trzy) akcje Spółki, (co stanowiło 10,27%  

udziału w kapitale zakładowym Spółki), dające prawo do 2 065 743 głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Spółki (stanowiących 10,27% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki). Ogólna 

liczba głosów oraz akcji w Spółce wynosi 20 109 621. 

 

4. Podmioty zależne od Zawiadamiającego, posiadające akcje Spółki 

Według stanu na dzień Obniżenia kapitału Zawiadamiający nie posiadał podmiotów zależnych, które 

posiadałyby akcje Spółki.  

 

5. Informacje o osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy  

Według stanu na dzień Obniżenia kapitału nie istniały osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) 

Ustawy. 

 

6. Liczba głosów z akcji Spółki, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy, do których nabycia 

jest uprawniony lub zobowiązany Zawiadamiający jako posiadacz instrumentów finansowych, o których 

mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 

1 pkt 2 Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych 

instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może 

nastąpić nabycie akcji 

Nie dotyczy.  

 

7. Liczba głosów z akcji Spółki, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy, do których w 

sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 

pkt 2 Ustawy, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych 

instrumentów finansowych 

Nie dotyczy.  

 

8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej 

liczbie głosów. 

Nie dotyczy. Informacje zostały podane odpowiednio w pkt 3, 6 i 7. 
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W imieniu Zawiadamiającego: 

 

_____________________ 
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