Raport bieŜący nr 23/ 2013
Data sporządzenia: 30.12.2013.
Temat: Informacja o przedłuŜeniu porozumienia akcjonariuszy, dotyczącego zgodnego
głosowania na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
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, Ŝe w
dniu 30 grudnia 2013 r. otrzymał w trybie art. 69 zawiadomienia z dnia 27 grudnia 2013 r. o
przedłuŜeniu na czas nieokreślony pisemnego porozumienia z dnia 23 kwietnia 2007 roku, o
którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy o ofercie tj. porozumienia dotyczącego zgodnego
głosowania na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Porozumienie z 23 kwietnia 2007 r. opisane
zostało w Prospekcie emisyjnym ZETKAMA S.A. (pkt 18.3; str. 120/121) zatwierdzonym
przez Komisję Nadzoru Finansowego 28.08.2009 i opublikowanym na stronie internetowej
http://www.zetkama.com.pl/pl,Prospekty%20emisyjne,artykul,6,41,78.html).
emitenta
Zawiadomienia zostały wystosowane przez wszystkie strony ww. porozumienia w sprawie
wspólnego głosowania tj. Avallon MBO S.A., Jana Jurczyka, Tomasza Jurczyka, Macieja
Jurczyka, Jakuba Jurczyka, Sebastiana Jurczyka oraz Kuźnię Polską S.A. W związku z
przedłuŜeniem porozumienia na czas nieokreślony nie wygaśnie ono z dniem 31 grudnia 2013
r.
Jak wynika z otrzymanych zawiadomień oraz raportu emitenta nr 21/2012 z dnia 9
października 2012 r. aktualnie następujące strony porozumienia: 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 zaleŜne 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
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