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Treść raportu: 
 
Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1382 z późn. zm., dalej „ustawa o ofercie publicznej”) Zarząd 
spółki ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej informuje, że w dniu 10 listopada 2015 roku 
otrzymał zawiadomienia sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 4 ustawy o 
ofercie publicznej przez AVALLON MBO S.A. z siedzibą w Łodzi, Tomasza Jurczyka, Macieja 
Jurczyka, Jana Jurczyka, Sebastiana Jurczyka, Jakuba Jurczyka oraz Kuźnia Polska S.A. z siedzibą w 
Skoczowie, tj. podmioty będące stroną pisemnego porozumienia w sprawie zgodnego głosowania na 
walnym zgromadzeniu, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy o ofercie publicznej, 
szczegółowo opisanego w Prospekcie emisyjnym ZETKAMA S.A. (pkt 18.3, str. 120-121), 
zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 sierpnia 2009 roku, które to 
porozumienie zostało przedłużone na czas nieokreślony (raport bieżący ZETKAMA S.A. z dnia 30 
grudnia 2013 roku, nr 23/2013), o przekroczeniu przez strony porozumienia 50 % ogólnej liczby 
głosów w spółce ZETKAMA S.A. oraz o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 33 % 
ogólnej liczby głosów o co najmniej 1 % ogólnej liczby głosów. 
 
Z otrzymanych zawiadomień wynika, że w związku z zarejestrowaniem w dniu 2 listopada 2015 roku 
przez Sąd Rejonowy Wrocław – Fabryczna we Wrocławiu Wydział IX Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego połączenia ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej (Spółka Przejmująca) 
z IDEA K5 sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (Spółka Przejmowana), w ramach którego dokonano 
podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu ZETKAMA S.A., o czym strony porozumienia 
powzięły wiadomość z raportów bieżących Emitenta nr 41/2015 i 42/2015 z dnia 4 listopada 2015 
roku, oraz związanym z tym przydziałem przez Zarząd Emitenta akcji połączeniowych na rzecz 
wspólników Spółki Przejmowanej, AVALLON MBO S.A., Tomasz Jurczyk, Maciej Jurczyk, Jan 
Jurczyk, Sebastian Jurczyk i Jakub Jurczyk otrzymali akcje Spółki Przejmującej na okaziciela serii F 
w łącznej liczbie 1.608.150 (jeden milion sześćset osiem tysięcy sto pięćdziesiąt). 
 
W związku z powyższym strony porozumienia, tj. AVALLON MBO S.A., Tomasz Jurczyk, Maciej 
Jurczyk, Jan Jurczyk, Sebastian Jurczyk, Jakub Jurczyk i Kuźnia Polska S.A. posiadają łącznie 
3.365.074 (trzy miliony trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemdziesiąt cztery) akcje ZETKAMA 
S.A. (w tym: AVALLON MBO S.A. 694.620 akcji, Tomasz Jurczyk 718.808 akcji, Maciej Jurczyk 
651.626 akcji, Jan Jurczyk 595.496 akcji, Sebastian Jurczyk 306.247 akcji, Jakub Jurczyk 398.277 
akcji), które to akcje stanowią łącznie 50,3991 % kapitału zakładowego. Z akcji tych przysługują 
3.365.074 (trzy miliony trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemdziesiąt cztery) głosy na walnym 
zgromadzeniu, co stanowi 50,3991 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. 



Przed połączeniem, o którym mowa powyżej, strony porozumienia, tj. AVALLON MBO S.A., 
Tomasz Jurczyk, Maciej Jurczyk, Jan Jurczyk, Sebastian Jurczyk, Jakub Jurczyk i Kuźnia Polska S.A. 
posiadały łącznie 1.756.924 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset 
dwadzieścia cztery) akcje ZETKAMA S.A. (w tym: AVALLON MBO S.A. 117.987 akcji, Tomasz 
Jurczyk 406.770 akcji, Maciej Jurczyk 406.770 akcji, Jan Jurczyk 410.876 akcji, Sebastian Jurczyk 
174.269 akcji, Jakub Jurczyk 240.252 akcje), które to akcje stanowiły łącznie 35,825 % kapitału 
zakładowego ZETKAMA S.A. Z akcji tych przysługiwały 1.756.924 (jeden milion siedemset 
pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery) głosy na walnym zgromadzeniu, stanowiące 
35,825 % ogólnej liczby głosów. 

Tym samym ogólna liczba głosów przysługujących stronom porozumienia uległa zwiększeniu o ponad 
1 % i jednocześnie przekroczyła 50 % ogólnej liczby głosów w ZETKAMA S.A., co uzasadniało 
skierowanie przez strony porozumienia zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1, ust. 2 pkt 2) i ust. 4 w 
zw. z art. 87 ust.1 pkt 5 ustawy o ofercie. 

Na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 4 ustawy o ofercie publicznej strony porozumienia oświadczyły że w 
związku z zawartym porozumieniem nie zamierzają zwiększać udziału w ogólnej liczbie głosów w 
okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia.  

Strony porozumienia poinformowały, że brak jest podmiotów zależnych od stron porozumienia, które 
posiadają akcje ZETKAMA S.A., jak również nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 87 
ust. 1 pkt 3 lit. c w zw. z art. 69 ust. 4 pkt 6 ustawy o ofercie publicznej, tj. nie istnieją osoby trzecie, z 
którymi strony porozumienia zawarły umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do 
wykonywania prawa głosu. 


