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Treść raportu: 

Zarząd spółki ZETKAMA S.A., działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie 
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 
systemu obrotu oraz o  spółkach publicznych (dalej zwaną ustawą o ofercie), informuje, że w 
dniu 8 października 2012 roku otrzymał od Jana Jurczyka, Tomasza Jurczyka, Macieja 
Jurczyka, Jakuba Jurczyka oraz Sebastiana Jurczyka a w dniu 9 października 2012 od Avallon 
MBO S.A.,  zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 i 2 datowane na dzień 5 października 2012 
r. o zmianie liczby akcji emitenta posiadanych przez wyżej wymienionych akcjonariuszy.  

Avallon MBO S.A. Tomasz Jurczyk, Maciej Jurczyk, Jan Jurczyk, Jakub Jurczyk oraz 
Sebastian Jurczyk są stroną pisemnego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 
ustawy o ofercie, szczegółowo opisanego w Prospekcie emisyjnym ZETKAMA S.A. 
zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego  28.08.2009 i opublikowanym na 
stronie internetowej emitenta 
(http://www.zetkama.com.pl/pl,Prospekty%20emisyjne,artykul,6,41,78.html)  

W dniu 2 października 2012 roku. w wyniku transakcji sesyjnych pakietowych zawartych na 
rynku regulowanym Avallon MBO S.A., Tomasz Jurczyk, Maciej Jurczyk, Jan Jurczyk, 
Sebastian Jurczyk, Jakub Jurczyk sprzedali następujące ilości akcji ZETKAMA S.A.: 

1. Avallon MBO S.A. – 550.000 akcji  
2. Tomasz Jurczyk – 100.000 akcji  
3. Maciej Jurczyk – 100.000 akcji 
4. Jan Jurczyk – 37.000 akcji 
5. Sebastian Jurczyk 35.000 akcji.    
6. Jakub Jurczyk – 78.000 akcji  

     

Przed dokonaniem wyżej wymienionych transakcji w dniu 2 października 2012 r., strony 
opisanego porozumienia tj. Avallon MBO S.A., Tomasz Jurczyk, Maciej Jurczyk, Jan 
Jurczyk, Sebastian Jurczyk, Jakub Jurczyk posiadały łącznie 2.756.924 akcji spółki 
ZETKAMA S.A. (w tym Avallon MBO S.A. 767.987 akcji; Tomasz Jurczyk 506.770 akcji; 
Maciej Jurczyk 506.770 akcji; Jan Jurczyk 447.876 akcji, Sebastian Jurczyk 209.269 akcji, 
Jakub Jurczyk 318.252 akcje), które to akcje stanowiły ł ącznie 56,2 % kapitału zakładowego 
tej spółki oraz dawały prawo do 2.756.924 głosów, stanowiących łącznie 56,2 % ogólnej 
liczby głosów.  

 

Aktualnie strony porozumienia tj. Avallon MBO S.A., Tomasz Jurczyk, Maciej Jurczyk, Jan 
Jurczyk, Sebastian Jurczyk, Jakub Jurczyk posiadają łącznie 1.856.924 akcji spółki 
ZETKAMA S.A. ( w tym Avallon MBO S.A. 217.987, Tomasz Jurczyk 406.770 akcji; 
Maciej Jurczyk 406.770 akcji, Jan Jurczyk 410.876, Sebastian Jurczyk 174.269, Jakub 
Jurczyk 240.252 akcje), które to akcje stanowią łącznie 37,86 % kapitału zakładowego tej 



Spółki oraz dają prawo do 1.856.924 głosów, stanowiących łącznie 37,86 % ogólnej liczby 
głosów.  

 

Podmioty zależne od ww. stron porozumienia nie posiadają akcji ZETKAMA S.A. a ponadto 
nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c tj. osoby trzecie, z którymi ww. 
strony porozumienia zawarły umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do 
wykonywania prawa głosu 

Szczegółowe dane dotyczące zmniejszenia liczby akcji przez poszczególne strony ww. 
porozumienia obowiązane do ujawnienia stanu posiadania na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 
ustawy o ofercie akcjonariuszy Emitent przedstawia poniżej.  

1. Przed dokonaniem transakcji w dniu 2 października 2012 r. spółka Avallon MBO S.A. 
posiadała łącznie 767.987 akcji spółki ZETKAMA S.A., które to akcje stanowiły 15,66 
% kapitału zakładowego tej spółki oraz dawały prawo do 767.987 głosów, stanowiących 
15,66 % ogólnej liczby głosów. Aktualnie spółka Avallon MBO S.A. posiada 217.987 
akcji spółki ZETKAMA S.A., które to akcje stanowią 4,44 % kapitału zakładowego tej 
Spółki oraz dają prawo do 217.987 głosów, stanowiących 4,44 % ogólnej liczby głosów.  

2. Przed dokonaniem transakcji w dniu 2 października 2012 r. Jan Jurczyk posiadał łącznie 
447.876 akcji spółki ZETKAMA S.A., które to akcje stanowiły 9,13 % kapitału 
zakładowego tej spółki oraz dawały prawo do 447.876 głosów, stanowiących 9,13 % 
ogólnej liczby głosów. Aktualnie Jan Jurczyk posiada 410.876 akcji spółki ZETKAMA 
S.A., które to akcje stanowią 8,38 % kapitału zakładowego tej Spółki oraz dają prawo do 
410.876 głosów, stanowiących 8,38 % ogólnej liczby głosów. 

3. Przed dokonaniem transakcji w dniu 2 października Tomasz Jurczyk posiadał łącznie 
506.770 akcji spółki ZETKAMA S.A., które to akcje stanowiły 10,33 % kapitału 
zakładowego tej spółki oraz dawały prawo do 506.770 głosów, stanowiących 10,33 % 
ogólnej liczby głosów. Aktualnie Tomasz Jurczyk posiada 406.770 akcji spółki 
ZETKAMA S.A., które to akcje stanowią 8,29 % kapitału zakładowego tej Spółki oraz 
dają prawo do 406.770 głosów, stanowiących 8,29 % ogólnej liczby głosów. 

4. Przed dokonaniem transakcji w dniu 2 października 2012 r. Maciej Jurczyk posiadał 
łącznie 506.770 akcji spółki ZETKAMA S.A., które to akcje stanowiły 10,33 % kapitału 
zakładowego tej spółki oraz dawały prawo do 506.770 głosów, stanowiących 10,33 % 
ogólnej liczby głosów. Aktualnie Maciej Jurczyk posiada 406.770 akcji spółki 
ZETKAMA S.A., które to akcje stanowią 8,29 % kapitału zakładowego tej Spółki oraz 
dają prawo do 406.770 głosów, stanowiących 8,29 % ogólnej liczby głosów. 

5. Przed dokonaniem transakcji w dniu 2 października 2012 r. Jakub Jurczyk posiadał 
łącznie 318.252 akcje spółki ZETKAMA S.A., które to akcje stanowiły 6,49 % kapitału 
zakładowego tej spółki oraz dawały prawo do 318.252 głosów, stanowiących 6,49 % 
ogólnej liczby głosów. Aktualnie Jakub Jurczyk posiada 240.252 akcje spółki 
ZETKAMA S.A., które to akcje stanowią 4,9 % kapitału zakładowego tej Spółki oraz 
dają prawo do 240.252 głosów, stanowiących 4,9 % ogólnej liczby głosów. 
 


