
 
 

 

 

 

 

 

Raport bieżący nr: 31/2016 

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

Termin:  17.11.2016 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 16 listopada 2016 r. (godz. 17:26), od Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. z 

siedzibą w Warszawie (dalej: TFI PZU) zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) oraz art. 87 ust. 1 

pkt 2) lit. a) 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), zgodnie z którym w wyniku dokonanego 

w dniu 10 listopada 2016 roku, a rozliczonego w dniu 15 listopada 2016 roku, nabycia 195 437 (stu 

dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy czterystu trzydziestu siedmiu) akcji Emitenta w transakcjach na GPW 

w Warszawie, udział Funduszy TFI PZU (PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, PZU 

Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji, PZU Specjalistyczny Fundusz 

Inwestycyjny Otwarty Universum, PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji Focus) w ogólnej liczbie 

głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta przekroczył próg 5%.  

 

Przed nabyciem Fundusze TFI PZU posiadały 1.330.270 akcji Emitenta, stanowiących 4,7851 % 

udziału w kapitale zakładowym Emitenta i były uprawnione do 1.330.270 głosów na walnym 

zgromadzeniu Emitenta, co stanowiło 4,7851 % udziału w ogólnej liczbie głosów. 

 

Po nabyciu Fundusze TFI PZU posiadają 1.525.707 akcji Emitenta, stanowiących 5,4881 % udziału w 

kapitale zakładowym Emitenta. Akcje te uprawniają do 1.525.707 głosów na walnym zgromadzeniu 

Emitenta, co stanowi 5,4881 % udziału w ogólnej liczbie głosów.  

 

Ponadto w zawiadomieniu TFI PZU poinformował, iż: 

• Fundusze TFI PZU nie posiadają podmiotów zależnych będących w posiadaniu akcji Emitenta; 



 
 

 

 

• Fundusze TFI PZU nie posiadają instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b 

Ustawy o Ofercie, odnoszących się do akcji Emitenta; 

• TFI PZU jako podmiot zarządzający, może w imieniu Funduszy TFI PZU wykonywać prawo 

głosu na walnym zgromadzeniu Emitenta. 


