
RB 7 2011ZPC OTMUCHÓW S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 7 / 2011

Data sporządzenia: 2011-06-03

Skrócona nazwa emitenta

ZPC OTMUCHÓW S.A.

Temat

Zawiadomienie o przekroczeniu przez fundusze zarządzane przez Investors TFI 5% ogólnej liczby głosów w ZPC 
Otmuchów
Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabyc ie lub zbyc ie znacznego pakietu akc ji

Treść raportu:

Zarząd ZPC  OTMUCHÓW S.A. informuje, że w dniu 03 czerwca 2011 r.  otrzymał  od Inwestors Towarzystwo 
Funduszy Inwestycyjnych S.A. zawiadomienie o następującej treści:
          „Zgodnie z art. 69 ust, 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 
(Dz.U. 2005 Nr 184, poz, 1539, z późn. zm.) zawiadamiam, że liczba akcji posiadanych przez fundusze zarządzane 
przez Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA. („Towarzystwo”) zwiększyła się powyżej 5% ogólnej 
liczby głosów w ZPC Otmuchów SA („Spółka").

1) zmiana udziału nastąpiła 3 czerwca 2011 r, w wyniku rozliczenia transakcji kupna akcji z dnia 31 maja 2011 r.,

2) przed zmianą: liczba posiadanych akcji 629 966 stanowiących 4,94 % kapitału zakładowego spółki; liczba 
głosów z tych akcji 629 966 stanowiących 4,94 % w ogólnej liczbie głosów,

3) po zmianie: liczba posiadanych akcji 665 815 stanowiących 5,22 % kapitału zakładowego spółki; liczba głosów 
z tych akcji 665 815 stanowiących 5,22 % w ogólnej liczbie głosów,

4) zamiary dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia 
zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału: w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia możliwe 
jest zarówno zwiększenie, jak i zmniejszenie zaangażowania kapitałowego Funduszu w spółkę ZPC Otmuchów 
S.A, Ewentualne decyzje o nabyciu lub zbyciu akcji przedmiotowej spółki uzależnione będą od sytuacji spółki, 
oceny tej sytuacji i warunków rynkowych. Na decyzję o nabyciu lub zbyciu akcji spółki wpływ będzie miała też 
wartość aktywów Funduszu.”
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