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Tytuł Raportu: Nieodpłatne przeniesienia akcji powodujące zmniejszenie udziału poniżej 5% 

w ogólnej liczbie głosów w Spółce (zbycie akcji) oraz przekroczenie progu 5% 
w ogólnej liczbie głosów w Spółce (nabycie akcji) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd Boruta-Zachem S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 31 grudnia 2018 r. 

otrzymał od Pana Jacka Franasika, działającego w imieniu własnym oraz Max Welt Holdings 

Limited i Max Welt Holdings LP, zawiadomienie o zawiadomienie o zmniejszeniu dotychczas 

posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej 5% przez Max Welt Holdings 

Limited oraz o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczby głosów w Spółce przez Max Welt 

Holdings LP. 

 

Spółka przedstawia poniżej informacje zawarte w otrzymanym zawiadomieniu: 

 

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

 

Zbycie 16.200.000 sztuk akcji Spółki przez Max Welt Holdings Limited w dniu 28 grudnia.2018 

r. w wyniku transakcji nieodpłatnego przeniesienia. 

 

Nabycie 16.200.000 sztuk akcji Spółki przez Max Welt Holdings LP w dniu 28 grudnia 2018 r. 

w wyniku transakcji nieodpłatnego przeniesienia. 

 

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 Max Welt Holdings Limited posiadała 16.200.000 akcji Spółki stanowiących 

6,76% w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 16.200.000 głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Spółki i stanowiących 6,76% w ogólnej liczby głosów w Spółce. 

 

Przed nabyciem akcji Max Welt Holdings LP nie posiadała akcji Spółki. 

 

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 nieodpłatnego przeniesienia w dniu 28 grudnia 2018r. Max Welt Holdings 

Limited nie posiada akcji Spółki, a Max Welt Holdings LP posiada 16.200.000 sztuk akcji Spółki 

stanowiących 6,76% udziału w kapitale zakładowym Spółki uprawniających do 16.200.000 głosów 

na Walnym Zgromadzeniu i stanowiących 6,76% udziału w ogólnej liczby głosów w Spółce. 

 



Jednocześnie pan Jacek Franasik poinformował, że przed w/w transakcją za pośrednictwem 

zależnej od niego w 100% spółki Max Welt Holdings Limited posiadał pośrednio 16.200.000 akcji 

Spółki stanowiących 6,76% w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 16.200.000 głosów 

na Walnym Zgromadzeniu Spółki i stanowiących 6,76% w ogólnej liczby głosów w Spółce. 

W wyniku powyższej transakcji pan Jacek Franasik za pośrednictwem zależnej od niego w 100% 

spółki Max Welt Holdings LP posiada pośrednio 16.200.000 akcji Spółki stanowiących 6,76% 

w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 16.200.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Spółki i stanowiących 6,76% w ogólnej liczby głosów w Spółce. 

 

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


