
 

 

 

 

 

Raport bieżący nr: 27/2018 

 

Temat: Gobarto S.A. – Zawiadomienie dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów 

 

Termin: 24.09.2018 r. 

 

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji  

 

Zarząd Gobarto S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent) informuje o otrzymaniu drogą e-mailową 

w dniu 24 września 2018 r. (godz. 15.33) od Cedrob S.A. z siedzibą w Ujazdówku (dalej: Cedrob) 

Zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej 

i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz 

o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1639 z późn. zm.) (dalej: Ustawa o ofercie) o 

zmianie dotychczas posiadanego udziału o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na walnym 

zgromadzeniu Emitenta.  

 

Zmiana, o której mowa w zawiadomieniu, nastąpiła na skutek nabycia przez Cedrob 268 502 (słownie: 

dwustu sześćdziesięciu ośmiu tysięcy pięćset dwóch) akcji w ramach transakcji pakietowej w dniu 21 

września 2018 roku. 

 

Bezpośrednio przed zawarciem ww. transakcji, Cedrob posiadał 23 518 003 (słownie: dwadzieścia trzy 

miliony pięćset osiemnaście tysiące trzy) akcje, co stanowiło 84,6% (słownie: osiemdziesiąt cztery i 

sześć dziesiątych procenta) akcji Emitenta i uprawniało do 23 518 003 (słownie: dwadzieścia trzy 

miliony pięćset osiemnaście tysiące trzech) głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, co stanowiło 

84,6% (słownie: osiemdziesiąt cztery i sześć dziesiątych procenta) ogólnej liczby głosów na walnym 

zgromadzeniu Emitenta.  

 

W ostatnim zawiadomieniu, wynikającym z obowiązku określonego w art. 69 Ustawy o ofercie, 

CEDROB informował o osiągnięciu 23 368 888 (słownie: dwudziestu trzech milionów trzystu 

sześćdziesięciu ośmiu tysięcy osiemset osiemdziesięciu ośmiu) akcji, co stanowiło 84,06% (słownie: 

osiemdziesiąt cztery i sześć setnych procenta) akcji Emitenta i uprawniało do 23 368 888 (słownie: 

dwudziestu trzech milionów trzystu sześćdziesięciu ośmiu tysięcy osiemset osiemdziesięciu ośmiu) 

głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, co stanowiło 84,06% (słownie: osiemdziesiąt cztery i 

sześć setnych procenta) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. 

 

Aktualnie, CEDROB posiada 23 786 505 (słownie: dwadzieścia trzy miliony siedemset osiemdziesiąt 

sześć tysięcy pięćset pięć) akcji Emitenta, co stanowi 85,56% (słownie: osiemdziesiąt pięć i 

pięćdziesiąt sześć setnych procenta) akcji Emitenta i uprawnia do 23 786 505 (słownie: dwadzieścia 

trzy miliony siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięciu) głosów na walnym zgromadzeniu 

Emitenta, co stanowi 84,06% (słownie: osiemdziesiąt cztery i sześć setnych procenta) ogólnej liczby 

głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. 

 



 

 

 

 

 

 

Ponadto w zawiadomieniu Cedrob poinformował, iż: 

• w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego i pośredniego zwiększenia lub 

zmniejszenia zaangażowania w Emitenta; 

• żadne podmioty zależne od Cedrob nie posiadają akcji Emitenta; 

• Cedrob nie zawarł żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem byłoby przekazanie 

uprawnienia do wykonywania prawa głosu.  

 


