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Temat: 

Zawiadomienie o przekroczeniu 5% w ogólnej liczbie głosów na WZ Emperia Holding S.A. 

 

Informacja: 

Zarząd Emperia Holding S.A. informuje, że w dniu 12 grudnia 2013 roku otrzymał 

zawiadomienie od ING Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. o następującej treści: 
 
„Zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy o ofercie publicznej i 

warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 

spółkach publicznych, ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając w imieniu 

zarządzanych przez siebie funduszy inwestycyjnych zawiadamia, że w wyniku nabycia przez ING 

Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 

Akcji 2, akcji spółki Emperia Holding S.A., liczba głosów na walnym zgromadzeniu 

akcjonariuszy tej spółki posiadanych łącznie przez wszystkie fundusze ING wzrosła powyżej 

progu 5%. 

Przyczyną zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy 

Emperia Holding S.A. było nabycie akcji tej spółki w dniu 9 grudnia 2013 r. 

Przed zmianą udziału fundusze inwestycyjne zarządzane przez ING Towarzystwo Funduszy 

Inwestycyjnych S.A. posiadały łącznie 740 247 szt. akcji spółki Emperia Holding S.A., co 

stanowiło 4,89% kapitału zakładowego tej spółki. 

Przed zmianą udziału akcje będące w posiadaniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez 

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. dawały łącznie 740 247 głosów na walnym 

zgromadzeniu akcjonariuszy spółki Emperia Holding S.A., co stanowiło 4,89% ogólnej liczby 

głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy tej spółki. 

Według stanu na dzień sporządzenia niniejszego zawiadomienia fundusze inwestycyjne 

zarządzane przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiadają łącznie 810 119 

szt. akcji spółki Emperia Holding S.A., co stanowi 5,36% kapitału zakładowego tej spółki. 

Według stanu na dzień sporządzenia niniejszego zawiadomienia akcje będące w posiadaniu 

funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 

dają łącznie 810 119 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki Emperia Holding 

S.A., co stanowi 5,36% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy tej 

spółki.” 

 

Podstawa prawna: 

Art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 


