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Treść raportu: 

         

 

EMG S.A. [Emitent, Spółka] działając na podstawie art. 70 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 [Ustawa] oświadcza, że w 

dniu 9 października 2017 roku otrzymała od TFI Capital Partners S.A. [Zawiadamiający] 

działającego w imieniu zarządzanych przez Towarzystwo Funduszy tj. CP Funduszu 

Inwestycyjnego Zamkniętego oraz Capital Partners Investment I FIZ zawiadomienie złożone 

w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2 Ustawy, o przekroczeniu przez 

zarządzane przez Zawiadamiającego Fundusze progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów w 

Spółce. Zgodnie z informacją przekazaną przez Zawiadamiającego zmiana udziału nastąpiła 

w dniu 7 sierpnia 2017 roku w wyniku zdeponowania na rachunkach Funduszy łącznie 218 

769 akcji EMG S.A. w wyniku podziału Esotiq & Henderson S.A. Przed zmianą udziału 

Fundusze nie posiadały akcji Spółki. Aktualnie Fundusze posiadają łącznie 218 769 akcji 

EMG S.A., stanowiących 6,73 % kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do 218 

769 głosów, stanowiących 5,14 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Zawiadamiający 

poinformował ponadto, że nie występują podmioty zależne od niego posiadające akcje 

Spółki oraz nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy. 

Zgodnie z oświadczeniem Zawiadamiającego: liczba głosów z akcji, obliczonej w sposób 

określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako 

posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz 

instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są 

wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów 

finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może 

nastąpić nabycie akcji: brak takich głosów; liczba głosów z akcji, obliczona w sposób 

określony w art. 69b ust. 3 Ustawy o ofercie, do których w sposób pośredni lub bezpośredni 

odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie, 

rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych 

instrumentów finansowych: brak takich głosów. Łączna suma liczby głosów na podstawie 

art. 69 ust. 4 pkt 2, 7 i 8 Ustawy to: 0 głosów, stanowiących 0% ogólnej liczby głosów.  

 

 


