
Raport bieżący nr 12/2016 z dnia 27 października 2016 roku 

Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Stelmet S.A. 

Podstawa prawna ogólna (wybierana w ESPI): 

art. 70 ust. 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji 

 

 

Treść raportu:  

Zarząd Stelmet S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 27 października 2016 roku otrzymał od 

Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zawiadomienie o zmniejszeniu przez 

Rainbow Fund 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce o 

następującej treści: 

„Działając w imieniu Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w 

Warszawie („Copernicus TFI”), występującego w imieniu zarządzanego przez Copernicus TFI –

„Rainbow Fund 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego”, zarejestrowanego w rejestrze funduszy 

inwestycyjnych prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy 

pod numerem RFI: 995, NIP: 1070030685, REGON 147342235 („Akcjonariusz”), zgodnie z art. 69 

ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych („Ustawa”), niniejszym zawiadamiam, że w związku z dokonaniem w dniu 17 

października 2016 r. przydziału 4.404.633 (słownie: cztery miliony czterysta cztery tysiące sześćset 

trzydzieści trzy) akcji spółki pod firmą Stelmet S.A. z siedzibą w Zielonej Górze („Spółka”) o wartości 

nominalnej 1,00 (słownie: jeden złoty) zł każda („Akcje Sprzedawane”) będących przedmiotem oferty 

publicznej („Oferta”) przeprowadzonej na podstawie prospektu emisyjnego Spółki zatwierdzonego 

przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 23 września 2016 r. z uwzględnieniem aneksów oraz 

komunikatów aktualizujących do prospektu emisyjnego („Prospekt”) oraz w związku z zapisaniem 

Akcji Sprzedawanych na rachunkach papierów wartościowych inwestorów instytucjonalnych oraz 

inwestorów indywidulanych w dniu 24 października 2016 r., udział Akcjonariusza w ogólnej liczbie 

akcji w kapitale zakładowym Spółki zmniejszył się o 15,79 % (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po 

przecinku) oraz udział Akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy 

Spółki zmniejszył się o 15,79 % (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku). 

 

Na Akcje Sprzedawane składały się: 1.481.582 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy 

pięćset osiemdziesiąt dwa) akcji serii A oraz 2.923.051 (dwa miliony dziewięćset dwadzieścia trzy 

tysiące pięćdziesiąt jeden) akcji serii B, reprezentujących łącznie 15,79% kapitału zakładowego Spółki, 

dających prawo do 4.404.633 (słownie: cztery miliony czterysta cztery tysiące sześćset trzydzieści trzy) 

głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 15,79% ogólnej liczby głosów w Spółce. 

 

Do dnia zapisania Akcji Sprzedawanych na rachunkach inwestorów instytucjonalnych i 

indywidualnych Akcjonariusz posiadał bezpośrednio 27.873.051 (słownie: dwadzieścia siedem 

milionów osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt jeden) akcji Spółki, reprezentujących 

99.92% (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) kapitału zakładowego Spółki, dających prawo 

do 27.873.051 (słownie: dwadzieścia siedem milionów osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące 

pięćdziesiąt jeden) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 99.92% (po zaokrągleniu 

do dwóch miejsc po przecinku) ogólnej liczby głosów w Spółce. Na akcje te składały się: 

1) 24.950.000 akcji zwykłych imiennych serii A, co stanowiło 89,44% (po zaokrągleniu do dwóch 

miejsc po przecinku) udziału w kapitale zakładowym Spółki, (ii) liczba głosów: 24.950.000 co 

stanowiło 89,44% (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) głosów w ogólnej liczbie 

głosów na walnym zgromadzeniu Spółki; 

2) 2.923.051 akcji zwykłych imiennych serii B, co stanowiło 10,48% (po zaokrągleniu do dwóch 

miejsc po przecinku) udziału w kapitale zakładowym Spółki, (ii) liczba głosów: 2.923.051, co 

stanowiło 10,48% (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) głosów w ogólnej liczbie 

głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 
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Po zapisaniu Akcji Sprzedawanych na rachunkach inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych 

Akcjonariusz posiada bezpośrednio 23.468.418 (słownie: dwadzieścia trzy miliony czterysta 

sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta osiemnaście) akcji Spółki, reprezentujących 84,13% (po 

zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 

23.468.418 (słownie: dwadzieścia trzy miliony czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta 

osiemnaście) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, stanowiących 84,13% (po zaokrągleniu do 

dwóch miejsc po przecinku) ogólnej liczby głosów w Spółce. Na akcje te składa się 23.468.469 akcji 

zwykłych imiennych serii A, co stanowi 84,13 % (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 

udziału w kapitale zakładowym Spółki, (ii) liczba głosów: 23.468.469 co stanowi 84,13 % (po 

zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym 

zgromadzeniu Spółki; 

 

Podmioty zależne od Akcjonariusza nie posiadają akcji Spółki. Akcjonariusz nie zawarł umowy, o 

której mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy, tj. umowy, której przedmiotem jest przekazanie 

uprawnienia do wykonywania prawa głosu.” 

 

 
Podpisy osób reprezentujących spółkę: 

Prezes Zarządu: Stanisław Bieńkowski 

Wiceprezes Zarządu: Przemysław Bieńkowski 

 

 

 

 

  


