
 

 

 

 

 

 

 

Raport bieżący nr: 6/2017 

 

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

 

Termin: 20.01.2017 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 20 stycznia 2017 r. (godz. 14.41), od Cedrob S.A. z siedzibą w Ujazdówku Zawiadomienia 

w trybie art. 69 ust. 1 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1639 z późn. zm.) (dalej: Ustawa o Ofercie), zgodnie z którym 

w wyniku dokonanego w dniu  20 stycznia 2017 roku, na skutek realizacji Wezwania, nabycia 4 720 

882 (czterech milionów siedemset dwudziestu tysięcy ośmiuset osiemdziesięciu dwóch) akcji 

Emitenta w transakcjach na GPW w Warszawie (rozliczonego w dniu 20 stycznia 2017 roku), udział 

Cedrob S.A. w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta przekroczył próg 66%.  

 

Przed nabyciem Cedrob S.A.  posiadał 18.348.151 (słownie: osiemnaście milionów trzysta czterdzieści 

osiem tysięcy sto pięćdziesiąt jeden) akcji Emitenta, stanowiących 66% udziału w kapitale 

zakładowym Emitenta, uprawniających do 18.348.151 (słownie: osiemnaście milionów trzysta 

czterdzieści osiem tysięcy sto pięćdziesiąt jeden) głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, co 

stanowiło 66 % udziału w ogólnej liczbie głosów.  

 

Po nabyciu Cedrob S.A. posiada 23.069.033 (słownie: dwadzieścia trzy miliony sześćdziesiąt dziewięć 

tysięcy trzydzieści trzy) akcje Emitenta, stanowiące 82,98 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta.  

Akcje te uprawniają do 82,98%  głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 82,98 % 

udziału w ogólnej liczbie głosów. 

 

Ponadto w zawiadomieniu Cedrob S.A. poinformował, iż: 

• Cedrob S.A. nie posiada podmiotów zależnych będących w posiadaniu akcji Emitenta;  

• Cedrob S.A. nie jest stroną jakichkolwiek umów, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia 

do wykonywania prawa głosu z akcji Emitenta w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o 

Ofercie; 



 

 

 

 

 

• Cedrob S.A. nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b Ustawy o Ofercie, 

odnoszących się do akcji Emitenta. Z uwagi na powyższe, łączna suma liczby głosów oraz łączny 

procentowy udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce, odpowiadają wskazanej powyżej liczbie głosów 

z akcji nabytych przez CEDROB S.A. oraz wskazanemu wcześniej procentowemu udziałowi w ogólnej 

liczbie głosów w Spółce uzyskanemu przez CEDROB S.A.  

 

 


