
 

Raport bieżący nr 31/2016 

 

Data sporządzenia: 15.07.2016 r. 

 

Temat: Informacja o przekroczeniu progu 10 % ogólnej liczby głosów na walnym 

zgromadzeniu spółki ZETKAMA S.A. w związku z pośrednim nabyciem akcji spółki ZETKAMA 

S.A. 

 

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej  

 

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 

15 lipca 2016 roku otrzymał zawiadomienie od spółki BI 7 sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, 

sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 3) ustawy o ofercie 

publicznej, z którego wynika, że w związku z nabyciem przez Avallon MBO S.A. w Łodzi w 

dniu 11 lipca 2016 r. pakietu akcji własnych, a następnie podjęciem w tym samym dniu przez 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Avallon MBO S.A. w Łodzi uchwały nr 5/2016 w sprawie 

umorzenia akcji oraz uchwały nr 6/2016 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i 

związanej z tym zmiany statutu, spółka BI 7 sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach uzyskała status 

spółki dominującej względem Avallon MBO S.A. w Łodzi w rozumieniu art. 4 pkt 14) ustawy o 

ofercie publicznej. W konsekwencji, biorąc pod uwagę fakt, że Avallon MBO S.A. posiada w 

swoim majątku pakiet 694.620 akcji Zetkama S.A. stanowiących 10,40% jej kapitału 

zakładowego uprawniających do wykonywania 694.620 głosów na Walnym Zgromadzeniu 

stanowiących 10,40% ogółu głosów, zgodnie z art. 69a ust. 1 pkt 3) ustawy o ofercie 

publicznej, doszło do przekroczenia przez BI 7 sp. z o.o. progu 10% ogólnej liczby głosów na 

Walnym Zgromadzeniu Zetkama S.A. w związku z pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej 

w rozumieniu art. 4 pkt 27) ustawy o ofercie publicznej.  

 

Spółka BI 7 sp. z o.o. poinformowała, że przed dniem nabycia przez Avallon MBO S.A. pakietu 

akcji własnych oraz podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Avallon MBO S.A. 

uchwał wskazanych w akapicie pierwszym niniejszego raportu, spółka BI 7 sp. z o.o. nie 

posiadała żadnych akcji w kapitale zakładowym Zetkama S.A. W związku z uzyskaniem przez 

spółkę BI 7 sp. z o.o. statusu spółki dominującej względem Avallon MBO S.A, spółka BI 7 sp. z 

o.o. posiada – za pośrednictwem Avallon MBO S.A. – pakiet 694.620 akcji Zetkama S.A. 

stanowiących 10,40% jej kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania takiej 

samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Jednocześnie spółka BI 7 sp. z o.o. 



 

oświadczyła, że nie posiada innych podmiotów zależnych posiadających akcje w kapitale 

zakładowym Zetkama S.A.  

Spółka BI 7 sp. z o.o. wskazała, że do skierowanego przez nią zawiadomienia nie znajduje 

zastosowania przepis art. 69 ust. 4 pkt 6 – 8 ustawy o ofercie publicznej z uwagi na brak 

osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) ustawy o ofercie publicznej, a także z uwagi 

na nieposiadanie przez BI 7 sp. z o.o. oraz podmioty zależne od BI 7 sp. z o.o. instrumentów 

finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie publicznej.  


