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Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o oferc ie - nabyc ie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zarząd Spółki „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrzu informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 27 grudnia 2017 r. zawiadomił 
Komisję Nadzoru Finansowego o zmianie swojego udziału w ogólnej liczbie głosów w  Spółce do poniżej 5% 
ogólnej liczby głosów.

Z przedmiotowego zawiadomienia wynika, że Spółka zbyła – w wyniku przeprowadzonych w dniu 21 grudnia 2017 
r.  transakcji pakietowych na rynku regulowanym, rozliczonych w dniu 27 grudnia 2017 r. – 768.093 akcji własnych 
Spółki na okaziciela, stanowiących 4,76% kapitału zakładowego i uprawniających  do 768.093 głosów, co stanowi  
4,72% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki., tj. Spółka poinformowała o zmniejszeniu 
dotychczas posiadanego udziału w Spółce (która posiadała akcje własne odpowiadające ponad 5% udziałów w 
ogólnej liczbie głosów), w wyniku którego to zmniejszenia udziału Spółka osiągnęła mniej niż 5% ogólnej liczby 
głosów.

Przed zawarciem przedmiotowych transakcji Spółka posiadała: 

1.173.755 sztuk akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 7,27% kapitału zakładowego i uprawniających do  
1.173.755 głosów, co stanowiło 7,21% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

Po zawarciu przedmiotowych transakcji Spółka posiada:

405.662 sztuk akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 2,51% kapitału zakładowego i uprawniających do  
405.662 głosów, co stanowi 2,49% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Spółka oraz jej jednostki zależne nie zawierały umów, których przedmiotem było przekazanie uprawnień do 
wykonywania prawa głosu.

Zgodnie z przepisem art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych Spółka nie wykonuje praw udziałowych z własnych 
akcji, z wyjątkiem uprawnień do ich zbycia lub wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw.
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 
1539 ze zm.)
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