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Temat:  Zmniejszenie udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Akcjonariuszy spółki 

 

Emitent informuje, iż otrzymał zawiadomienie od EnBW Investment I B.V. z siedzibą 

w Rotterdamie, Holandia („EnBW Investment I”), którego podmiotem dominującym jest EnBW 

Energie Baden-Württemberg AG z siedzibą w Karlsruhe, Niemcy („EnBW AG”), w trybie art. 69 

w związku z art. 69a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej, iż EnBW Investment I 

w wyniku transakcji dokonanej 16 lutego 2012 r. sprzedała na rzecz EDF International SAS, którego 

podmiotem dominującym jest Electricité de France SA, 100% akcji w kapitale zakładowym spółki 

EnBW Investment III B.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia („EnBW Investment III”), która 

posiada 2 323 302 szt. akcji, tj. 15,59 % całkowitej liczby akcji w kapitale zakładowym Emitenta 

i całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta. O ww. transakcji 

Emitent poinformował w Raporcie Bieżącym nr 3/2012.  

 

W następstwie transakcji EnBW Investment I i EnBW AG nie posiadają już pośrednio lub 

bezpośrednio jakichkolwiek akcji w kapitale zakładowym Emitenta i głosów na walnym 

zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta. W następstwie transakcji nie istnieją podmioty zależne 

od EnBW Investment I i EnBW AG, które posiadałyby pośrednio lub bezpośrednio jakiekolwiek 

akcje w kapitale zakładowym Emitenta i głosy na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta. 

 

Przed datą sprzedaży 100% akcji w kapitale zakładowym EnBW Investment III, EnBW Investment I 

oraz EnBW AG posiadały pośrednio 2 323 302 szt. akcji, tj. 15,59 % całkowitej liczby akcji 

w kapitale zakładowym Emitenta i całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu 

akcjonariuszy Emitenta, w tym należących bezpośrednio do EnBW Investment III - 2 323 302 szt. 

akcji, tj. 15,59 % całkowitej liczby akcji w kapitale zakładowym Emitenta i całkowitej liczby 

głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta. 

 

W zawiadomieniu EnBW Investment I poinformowała ponadto, że nie zawarła jakichkolwiek umów 

z podmiotami trzecimi, których przedmiotem byłoby wykonywanie prawa głosu z akcji posiadanych 

przez EnBW Investment III. 

 

W otrzymanym zawiadomieniu nie wskazano osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c 

ustawy o ofercie publicznej. 

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie  


