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Skrócona nazwa emitenta
Bowim
Temat
Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania z art.69 ustawy o ofercie publicznej
Podstawa prawna wybierana w ESPI
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Bowim S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu 12 lipca 2012 r. otrzymał zawiadomienie z dnia 9
lipca 2012 r. w trybie art. 69 ust. 1. pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej. Zgodnie z treścią zawiadomienia,
dnia 5 lipca 2012 r. w wyniku transakcji kupna 541.905 (słownie: pięćset czterdzieści jeden tysięcy
dziewięćset pięć) akcji dokonanej poza rynkiem regulowanym, zmianie uległ stan posiadania akcji
Emitenta przez spółkę Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna (dalej: DM IDMSA)
Przed zawarciem transakcji DM IDMSA posiadał 2.671.778 (słownie: dwa miliony sześćset
siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem) sztuk akcji spółki Bowim S.A. co stanowiło
13,69% w kapitale zakładowym Emitenta, akcje te uprawniały do wykonania 2.671.778 (słownie: dwa
miliony sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem) głosów na Walnym
Zgromadzeniu spółki Bowim S.A. co stanowiło 10,31% w ogólnej liczbie głosów.
Aktualnie DM IDMSA posiada 3.213.683 (słownie: trzy miliony dwieście trzynaście tysięcy sześćset
osiemdziesiąt trzy) sztuk akcji Emitenta co stanowi 16,46% w kapitale zakładowym Emitenta, akcje te
uprawniają do wykonania 3.213.683 (słownie: trzy miliony dwieście trzynaście tysięcy sześćset
osiemdziesiąt trzy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 12,41% w ogólnej liczbie
głosów.
Zgodnie z treścią zawiadomienia podmioty zależne DM IDMSA nie posiadają akcji spółki Bowim S.A.
oraz brak jest osób o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie.
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