
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO 
Raport bieżący nr 1 / 2018 

 
Data sporządzenia: 2018-02-27 
Temat:  Informacja o otrzymanym zawiadomieniu stanowiącym korektę do zawiadomienia o zmianie 

udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Elektrim S.A. 
 
 
Treść raportu: 
 

Zarząd Elektrim S.A. (Spółka) na podstawie art. 70 w związku z art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. 

(Dz.U. z 2005r., Nr 184 poz. 1539 ze zm.) o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 

(„Ustawa”) niniejszym informuje, że w dniu 26 lutego 2018 roku otrzymał od Pana Daniela 

Olechnowicza (powołującego się na umocowanie do działania w imieniu 533 akcjonariuszy Spółki 

oraz własnym, jako strona Porozumienia Akcjonariuszy Elektrim S.A. wskazana przez tych 

akcjonariuszy na mocy art. 87 ust 1 pkt 5 oraz art. 87 ust. 3 Ustawy)  zawiadomienie stanowiące 

korektę do zawiadomienia z dnia 11 grudnia 2017 roku złożonego w trybie art. 69 ust.1 Ustawy, a  

otrzymanego przez Spółkę w dniu 14 grudnia 2017 roku, o którym Spółka informowała Raportem 

bieżącym nr 9/2017. 

Dowód umocowania Pana Daniela Olechnowicza do działania w imieniu wyżej wymienionych 

akcjonariuszy nie został dołączony do zawiadomienia.  

Zgodnie z wyżej opisaną korektą zawiadomienia na dzień 8 grudnia 2017 roku Porozumienie 

Akcjonariuszy spółki Elektrim S.A. posiadało łącznie 4 244 219 (słownie: cztery miliony dwieście 

czterdzieści cztery tysiące dwieście dziewiętnaście) akcji Elektrim S.A  uprawniających do 4 244 219 

głosów na walnym zgromadzeniu Elektrim S.A., co odpowiada 5,07% kapitału zakładowego Spółki 

oraz 5,07% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Elektrim S.A.  

Przed tym zdarzeniem Porozumienie Akcjonariuszy spółki Elektrim S.A., posiadało łącznie 4 044 219 

(cztery miliony czterdzieści cztery tysiące dwieście dziewiętnaście) akcji Elektrim S.A, co odpowiada 

4,83% kapitału zakładowego Spółki oraz 4,83% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu 

Elektrim S.A. 

_________________________ 
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie  - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji. 
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