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KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO         

            

Raport bieżący nr  28/2018   

Data sporządzenia:   2018-09-17        

Skrócona nazwa emitenta ELEKTROTIM S.A.       

            

Temat    Zawiadomienie od ALTUS TFI S.A. o zmniejszeniu udziału w ogólnej 
liczbie głosów w ELEKTROTIM S.A.    

       
 

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

           

Treść raportu:           

Spółka ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 17.09.2018r. została 

zawiadomiona przez ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: ALTUS TFI S.A.), 

działające w imieniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ALTUS TFI S.A., iż fundusze 

zarządzane przez ALTUS TFI S.A. zmniejszyły swój udział poniżej progu 10% w ogólnej liczbie głosów w 

ELEKTROTIM S.A.   

Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów w ELEKTROTIM S.A. nastąpiło na skutek rozliczenia w 

dniu 13 września 2018r. transakcji zbycia na rynku regulowanym 80.890 akcji ELEKTROTIM S.A.  

Przed zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów w ELEKTROTIM S.A.  fundusze inwestycyjne zarządzane 

przez ALTUS TFI S.A. posiadały łącznie 1.050.627 akcji Spółki, stanowiących 10,52% kapitału 

zakładowego ELEKTROTIM S.A., uprawniających do wykonywania 1.050.627 głosów, co stanowiło 

10,52% w ogólnej liczbie głosów w ELEKTROTIM S.A.   

Po zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w ELEKTROTIM S.A. fundusze inwestycyjne zarządzane 

przez ALTUS TFI S.A. posiadają łącznie 969.737 akcji Spółki, stanowiących 9,71% kapitału 

zakładowego ELEKTROTIM S.A., uprawniających do wykonywania 969.737 głosów w Spółce, co 

stanowi 9,71% w ogólnej liczbie głosów w ELEKTROTIM S.A.  

Ogólna liczba akcji ELEKTROTIM S.A. oraz liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 

ELEKTROTIM S.A. wynosi 9.983.009.   

Wg zawiadomienia, które ELEKTROTIM S.A. otrzymał od ALTUS TFI S.A., brak jest podmiotów 

zależnych od akcjonariuszy dokonujących zawiadomienia, posiadających akcje ELEKTROTIM S.A., a 

także brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej i 

warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 

spółkach publicznych, w stosunku do akcjonariuszy. Zawiadamiający nie posiada instrumentów 

finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) ustawy o ofercie publicznej.  

         


