
Raport bieżący nr 2/2016 z dnia 2016-05-31 
 
Tytuł Raportu: Zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce. 
 
 

Zarząd Boruta-Zachem S.A. "Spółka" informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od Midorana Investments 

LTD z siedzibą przy Prodromou 75, 1st Floor, Flat/Office 101, Strovolos, 2063, Nikozja, Cypr, HE 329949 

„ Midorana" o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce do poziomu 49,74%. 

 

Najważniejsze informacje zawarte w otrzymanym zawiadomieniu zostały przedstawione poniżej: 

 

Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie: 

Zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce nastąpiło na skutek rejestracji podwyższenia 

kapitału zakładowego Spółki o kwotę 7.820.867,40 zł „siedem milionów osiemset dwadzieścia tysięcy 

osiemset sześćdziesiąt siedem złotych 40/100 „ w związku z emisją 78.208.674 „siedemdziesiąt osiem 

milionów dwieście osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery” akcji zwykłych na okaziciela serii C o 

wartości nominalnej 0,10 zł „dziesięć groszy” każda akcja. Po rejestracji podwyższenia kapitału 

zakładowego, kapitał zakładowy Spółki wynosi 23.957.515,00 zł „ dwadzieścia trzy miliony dziewięćset 

pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset piętnaście złotych”. Midorana powzięła informację o rejestracji 

podwyższenia kapitału 25 maja 2016 r. w wyniku publikacji raportu bieżącego nr 12/2016. 

 

Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz 

o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów: 

Przed zmianą udziału Midorana posiadała 40.955.150 akcji Spółki, stanowiących 25,38% kapitału 

zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 40.955.150 głosów w Spółce, co stanowiło 25,38% 

w ogólnej liczbie głosów w Spółce. 

 

Liczba akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich 

procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 

Po zmianie udziału Midorana posiada łącznie 119.163.824 akcje Spółki, stanowiące 49,74% kapitału 

zakładowego Spółki, uprawniające do wykonywania 119.163.824 głosów w Spółce, co stanowi 49,74% w 

ogólnej liczbie głosów w Spółce. 

 

Ogólna liczba akcji Spółki w Spółce wynosi 239 575 150. Ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu 

akcjonariuszy Spółki wynosi 239 575 150. 

 

Brak jest podmiotów zależnych od akcjonariuszy dokonujących zawiadomienia, posiadających akcje 

Spółki. 

 

Brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c wyżej powołanej ustawy w stosunku do 

akcjonariuszy. 

 

Podstawa prawna: 

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

 


