
Raport bieżący nr 6/2016 z dnia 2016-12-21 
 
Tytuł Raportu: Zmniejszenie udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce. 
 
 

Zarząd Boruta-Zachem S.A.”Spółka" informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od MAX WELT HOLDINGS 

LIMITED z siedzibą w Larnace, Cypr „ dalej "MAX WELT HOLDINGS LTD"„ zawiadomienie o 

zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej 5%. 

Poniżej przedstawiono informacje zawarte we wskazanym zawiadomieniu: 

 

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

W dniu 13 grudnia 2016r. MAX WELT HOLDINGS LTD dokonał sprzedaży 11.300.000 sztuk akcji Spółki 

w ramach transakcji pakietowej 

 

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

liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 

Przed zbyciem akcji w dniu 13 grudnia 2016r. MAX WELT HOLDINGS LTD posiadał 16.136.646 

„szesnaście milionów sto trzydzieści sześć tysięcy sześćset czterdzieści sześć” akcji Spółki stanowiących 

6,74% kapitału zakładowego i uprawniających do 16.136.646 „szesnaście milionów sto trzydzieści sześć 

tysięcy sześćset czterdzieści sześć” głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i stanowiących 6,74% 

ogólnej liczby 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 dokonanej transakcji, MAX WELT HOLDINGS LTD posiadał 4.836.646 „cztery miliony osiemset 

trzydzieści sześć tysięcy sześćset czterdzieści sześć” akcji Spółki stanowiących 2,02% w kapitale 

zakładowym Spółki uprawniających do 4.836.646 „cztery miliony osiemset trzydzieści sześć tysięcy 

sześćset czterdzieści sześć” głosów na Walnym Zgromadzeniu i stanowiących 2,02% ogólnej liczby 

głosów w Spółce. 

 

Ogólna liczba akcji Spółki jak i ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynosi 239.575.150 

„dwieście trzydzieści dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt”. 

 

MAX WELT HOLDINGS LTD informuje, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie zamierza zwiększać 

udziałów w ogólnej liczbie głosów Spółki. 

Brak jest obecnie podmiotów zależnych od akcjonariusza dokonującego 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 

akcjonariusza. 

 

Podstawa prawna: 

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


