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Data sporządzenia: 

26.05.2012 

 

 

Temat: 

Otrzymanie zawiadomienia od IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.  

o zwiększeniu stanu posiadania akcji Emperia Holding S.A. 

 

 

Informacja: 

Zarząd Emperia Holding S.A. informuje, że w dniu 25 maja 2012 roku otrzymał zawiadomienie 

od IPOPEMA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie  

o następującej treści: 

 

„Niniejszym, IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie 

(„IPOPEMA TFI”), ul. Waliców 11, 00-851 Warszawa (adres do korespondencji ul. Grójecka 5, 

02-019 Warszawa), na podstawie przepisów art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.  

o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego 

systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439, ze zm., dalej 

„Ustawa”), informuje, że w  dniu 21 maja 2012 r. IPOPEMA 72 Fundusz Inwestycyjny 

Zamknięty Aktywów Niepublicznych (dalej „Fundusz”) zarządzany przez IPOPEMA TFI nabył 

w transakcji poza rynkiem regulowanym 1 004 835 akcji spółki pod firmą Emperia Holding 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie („Spółka”). 

 

Przed ww. zdarzeniem Fundusz nie posiadał akcji Spółki. 

 

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 3 Ustawy oraz art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384, ze zm.), Fundusz informuje, 

że po zapisaniu akcji Spółki rachunku Funduszu będzie on posiadał 1 004 835 akcji Spółki, 

stanowiących 6,65% kapitału zakładowego Spółki, dających 1 004 835 głosów, co będzie 

stanowić 6,65% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w wyniku czego 

udział Funduszu w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki przekroczy próg 5%. 

 

Równocześnie, IPOPEMA TFI, na podstawie przepisów art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 87 ust. 1 

pkt 2 Ustawy informuje, że po zapisaniu akcji Spółki na rachunku Funduszu łączny udział 

funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez IPOPEMA TFI, łącznie z Funduszem, w ogólnej 

liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki przekroczy próg 5%. 

 

Przed ww. zdarzeniem fundusze inwestycyjne zarządzane przez IPOPEMA TFI, posiadały łącznie 

5 762 akcji Spółki, stanowiących 0,04% kapitału zakładowego Spółki, dających 5 762 głosów, co 

stanowiło 0,04% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

 

Po zapisaniu akcji Spółki rachunku Funduszu wszystkie fundusze inwestycyjne zarządzane przez 

IPOPEMA TFI, łącznie z Funduszem, będą posiadać 1 010 597 akcji Spółki, stanowiących 6,69% 



kapitału zakładowego Spółki, dających 1 010 597 głosów, co będzie stanowić 6,69% w ogólnej 

liczbie głosów na walnym zgromadzeniu 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. 

 


