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Komunikat ESPI nr 15 

Numer: 15/2015 
Data sporządzenia: 30-12-2015r. 

Spółka: WIERZYCIEL S.A. 

Temat: Znaczne pakiety akcji - otrzymanie przez Emitenta zawiadomienia o zmianach w progach ogólnej liczby 
głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta 

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" 

Treść raportu: 

Zarząd WIERZYCIEL S.A. z siedzibą w Mikołowie ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 30 grudnia 2015 

roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie od firmy Helikon Sp. z o.o. ("Akcjonariusz", „Zawiadamiający”), na podstawie 

art. 69 ust.1 pkt.1 oraz ust. 2 pkt 1 ppkt b) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, 

informujące, że w wyniku zawarcia w dniu 30 grudnia 2015 roku transakcji kupna, na podstawie umowy 

cywilno-prawnej kupna-sprzedaży zwiększeniu uległ jej udział w kapitale zakładowym i głosach na Walnym 

Zgromadzeniu Spółki. 

Przed dokonaniem transakcji na podstawie umowy cywilno-prawnej kupna-sprzedaży akcji Spółki Wierzyciel 

S.A. Helikon Sp. z o.o. nie posiadała akcji Spółki Wierzyciel S.A. 

Po dokonaniu transakcji kupna-sprzedaży akcji Spółki Wierzyciel S.A. Helikon Sp. z o.o. - posiada 2 000 000 

(słownie: dwa miliony) imiennych akcji Spółki uprzywilejowanych co do głosu w taki sposób, że jedna akcja uprawnia 

do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki WIERZYCIEL S.A. Akcje będące w posiadaniu Helikon Sp. z o.o. 

reprezentują aktualnie 26,56% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do 4 000 000 głosów, stanowiących 32,44% 

w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

Zawiadamiający poinformował również, iż dalsze zwiększanie/zmniejszanie udziałów w ogólnej liczbie 

głosów na Walnym Zgromadzeniu w okresie 12 miesięcy od dnia złożenia zawiadomienia, w celu realizacji korzyści 

ekonomicznych ze zbycia lub wzrostu wartości akcji, będzie zależało od sytuacji ekonomicznej na rynku. 
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