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Zarząd Boruta-Zachem S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 25 września 2018r. 

otrzymał od JoyFix Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr ( dalej "Joyfix ") jak również od Midorana 

Investment Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr ("Midorana", a także razem:" Członkowie 

Porozumienia") zawiadomienie o zawarciu między Joyfix a Midorana w dniu 19 września 2018r. 

Porozumienia Akcjonariuszy, które łącznie posiada ponad 33 1/3% głosów  w  Spółce (dalej 

"Porozumienie"). 

 

Porozumienie zostało zawiązane w celu zgodnego głosowania podczas Walnych Zgromadzeń 

Akcjonariuszy Spółki w zakresie uchwał dotyczących powołania/odwołania członków Rady 

Nadzorczej Spółki oraz uchwał dotyczących zmian Statutu Spółki. Porozumienie zawarto na okres 

2 lat tj. do 18 września 2020 r. 

 

Przed podpisaniem Porozumienia Joyfix posiadał 79.206.423 sztuk akcji Spółki stanowiących 

33,06% udziału w kapitale zakładowym Spółki uprawniających do 79.206.423 głosów na Walnym 

Zgromadzeniu i stanowiących 33,06% ogólnej liczby głosów w Spółce. Joyfix przystąpił do 

Porozumienia z 78.208.674 akcji stanowiących 32.34% udziału w kapitale zakładowym Spółki 

i uprawniających do 78.208.674 głosów stanowiących 32.34% udziału  w  ogólnej liczbie głosów 

w Spółce. 997.749 akcji Spółki posiadanych przez Joyfix nie zostało objęte zakresem 

Porozumienia. 

 

Midorana przed przystąpieniem do Porozumienia posiadała 40.955.030 akcji Spółki stanowiących 

17,09% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 40.955.030 głosów 

stanowiących 17,09% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce. 

 

Po zawarciu Porozumienia jego Członkowie posiadają łącznie 119.163.704 akcji, stanowiących 

49,74% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 119.163.704 głosów, co stanowi 49,74% 

udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce. 

 

Porozumienie łączące jego Członków ma charakter zamknięty i jego Członkowie nie przewidują 

możliwości przystąpienia innych akcjonariuszy do Porozumienia, chyba że wszyscy Członkowie 

Porozumienia wyrażą na to zgodę lub nastąpi to w wyniku zbycia akcji objętych zakresem 

Porozumienia przez jednego z Członków Porozumienia. 

 

Nie występują podmioty zależne od Członków Porozumienia posiadające akcje Spółki. 

 

Brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie. 

 

Członkowie Porozumienia nie posiadają pośrednio lub bezpośrednia instrumentów finansowych,  

o  których mowa w art. 69b ust.1 ustawy o ofercie. 

 



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

239.575.150. 

 

Podstawa prawna: 

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


