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Data sporządzenia: 

05.05.2015 

 

Temat: 

Zawiadomienie o zwiększeniu udziału powyżej 10% w ogólnej liczbie głosów na WZ Emperia 

Holding S.A. 

 

Informacja: 

Zarząd Emperia Holding S.A. informuje, iż w dniu 5 maja 2015 roku otrzymał zawiadomienie od 

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. o następującej treści: 

 
„Informacja przesłana na podstawie art. 69 ust. 1 pkt.1) oraz art. 87 ust.1 pkt.2) w zw. z art. 69a 

ust.1 pkt.1)  ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych 

do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych  

 

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

(„Towarzystwo”), ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa, na podstawie art. 69 ust.1 i pkt.1) oraz art.87 

ust.1 pkt.2) w zw. z art. 69a ust.1 pkt.1)  ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i 

warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 

spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1382, ze zm. dalej „Ustawa”), informuje, że w 

związku z Raportem Bieżącym spółki EMPERIA HOLDING Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), nr 

43/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r. Towarzystwo powzięło informacje o obniżeniu kapitału 

zakładowego Spółki. 

W wyniku tego zdarzenia udział IPOPEMA 72 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów 

Niepublicznych  ( dalej „Fundusz”) oraz udział funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez 

Towarzystwo łącznie wzrósł powyżej progu 10% w ogólnej liczbie głosów w Spółce. 

   

Przed w/w zdarzeniem Fundusz posiadał 1 448 437 akcji Spółki, co stanowiło 9,51% kapitału 

zakładowego Spółki i dawało 1 448 437 głosów oraz stanowiło 9,51% w ogólnej liczbie głosów 

na walnym zgromadzeniu Spółki 

Po w/w zdarzeniu Fundusz posiada 1 448 437 akcji Spółki, co stanowi 10,98% kapitału 

zakładowego Spółki i daje1 448 437 głosów oraz stanowi 10,98% w ogólnej liczbie głosów na 

walnym zgromadzeniu Spółki. 

Przed w/w zdarzeniem fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo posiadały 

łącznie 1 458 415 akcji Spółki, co stanowiło 9,58% kapitału zakładowego Spółki i dawało 

1 458 415 głosów oraz stanowiło 9,58% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu 

Spółki. 

Po w/w zdarzeniu oraz po nabyciu akcji spółki na rynku regulowanym fundusze inwestycyjne 

zarządzane przez Towarzystwo posiadają łącznie 1 458 583 akcji Spółki, co stanowi 11,06% 

kapitału zakładowego Spółki i daje 1 458 583 głosów oraz stanowi 11,06% w ogólnej licznie 

głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

 

Towarzystwo jako podmiot zarządzający funduszami inwestycyjnymi, nie wyklucza 

zwiększenia jak i zmniejszenia stanu zaangażowania w Spółkę w ramach zarządzanych przez 

siebie funduszy inwestycyjnych” 

 



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. 


