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Data sporządzenia:  27.01.2014 r.  

Temat: informacja przekazana przez pozostałe strony porozumienia akcjonariuszy w 
trybie art. 69 ust 2 pkt.2 ustawy o ofercie. 

 

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) i w nawiązaniu 
do raportu nr 4/2014 z dnia 24.01.2014 r. informuje, Ŝe w dniu 27 stycznia 2014 roku, w 
trybie art. 69 ust. 2 pkt 2 otrzymał od Tomasza Jurczyka, Macieja Jurczyka, Jana Jurczyka, 
Sebastiana Jurczyka, Jakuba Jurczyka, Kuźni Polskiej S.A., zawiadomienie z dnia 27 stycznia 
2014 r. o zmianie ogólnej liczby akcji emitenta posiadanych przez 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, szczegółowo opisanego w Prospekcie 
emisyjnym ZETKAMA S.A. (pkt 18.3 str. 120 -121) zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru 
Finansowego w dniu 28.08.2009, które to porozumienie zostało przedłuŜone na czas 
nieokreślony (raport bieŜący ZETKAMA S.A. nr 23/2013 z 30.12.2013 r.). 

W dniu 20 stycznia 2014 r. Avallon MBO S.A. będący stroną opisanego wyŜej porozumienia, 
sprzedał na rynku regulowanym w transakcji pakietowej sesyjnej 100.000 akcji ZETKAMA 
S.A. stanowiących około 2,04 % kapitału zakładowego, którym przysługiwało 100.000 
głosów stanowiących ok. 2,04 % ogólnej liczby głosów w Spółce. PowyŜszą informację 
Tomasz Jurczyk, Maciej Jurczyk, Jan Jurczyk, Sebastian Jurczyk, Jakub Jurczyk, Kuźnia 
Polska S.A. jako pozostałe strony porozumienia powzięły w dniu 22 stycznia 2014 r. 

Przed dokonaniem powyŜszej transakcji z dnia 20 stycznia 2014 r. strony porozumienia tj. 
Avallon MBO S.A., Tomasz Jurczyk, Maciej Jurczyk, Jan Jurczyk, Sebastian Jurczyk, Jakub 
Jurczyk, Kuźnia Polska S.A. posiadały 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 stanowiły łącznie 37,86 % kapitału zakładowego emitenta oraz dawały prawo do 
1.856.924 głosów, stanowiących łącznie 37,86 % ogólnej liczby głosów. 

W wyniku powyŜszej transakcji z dnia 20 stycznia 2014 r. strony porozumienia tj. Avallon 
MBO S.A., Tomasz Jurczyk, Maciej Jurczyk, Jan Jurczyk, Sebastian Jurczyk, Jakub Jurczyk, 
Kuźnia Polska S.A. posiadają łącznie 1.756.924 akcji spółki ZETKAMA S.A. ( w tym 
Avallon MBO S.A. 117.987, 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 ok. 35,825 % kapitału zakładowego emitenta oraz dają prawo do 1.756.924 
głosów, stanowiących łącznie 35,825 % ogólnej liczby głosów. Tym samym ogólna liczba 
głosów przysługujących stronom porozumienia uległa zmniejszeniu o ponad 1 % co 
uzasadniło wystosowanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2. 

Podmioty zaleŜne od 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 Strony 



Porozumienia zawarły umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do 
wykonywania prawa głosu. 

Emitent informuje Ŝe niniejszy raport dotyczy tej samej transakcji, o której Emitent 
raportował w dniu 24 stycznia 2014 r., a wystosowanie raportu wynika z faktu otrzymania 
informacji o transakcji od pozostałych stron porozumienia w sprawie zgodnego głosowania na 
walnym zgromadzeniu ZETKAMA S.A.    

 

Podstawa prawna 

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji 

 


