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Temat: Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu „Bowim” SA. 

 

Podstawa prawna wybierana w ESPI: 

art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.  

 

Numer raportu: 46/2017  

 

Treść raportu: 

 

Zarząd Bowim (dalej: "Spółka" lub "Emitent”) działając zgodnie z art. 70 pkt. 1 Ustawy o 
ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowania 
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, iż Spółka w dniu 14 sierpnia 2017 
roku Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. (dalej: „Dom Maklerski”) z 
siedzibą w Warszawie informację o wykonaniu przez  Dom Maklerski dyspozycji 
przeniesienia na rachunek papierów wartościowych Emitenta 26.080 (słownie: dwadzieścia 
cześć tysięcy osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 złotych 
(dziesięć groszy) każda akcja oraz o łącznej wartości nominalnej 2.608 (słownie: dwa tysiące 
sześćset osiem) zł, o kodzie w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. 
PLBOWM000019, stanowiących łącznie 0,134% kapitału zakładowego Spółki, dających 
26.080 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, których emitentem jest Bowim, nabytych 
przez Bowim od spółki Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu (dalej: 
„Konsorcjum Stali”) za łączną cenę 315.568 zł, tj. po cenie 12,10 złotych za jedną akcję, W 
związku z powyższym nabyciem udział Emitenta w ogólnej liczbie głosów w Spółce 
przekroczył próg 5%. 
  
Zwiększenie powyżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce nastąpiło w wyniku zawarcia w dniu 
14 sierpnia 2017 roku transakcji nabycia poza systemem obrotu 26.080 akcji Spółki. 
  
Przed zmianą udziału Emitent posiadał 1.288.360 akcji Spółki, co stanowiło udział w 
wysokości 6,602% w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 1.288.360 głosów w 
Spółce, co stanowiło 4,976% w ogólnej liczbie głosów w Spółce. 
  
Po zmianie udziału Emitent posiada łącznie 1.314.440 akcji Spółki stanowiących 6,736% 
kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 1.314.440 głosów w Spółce, co stanowi 
5,077% w ogólnej liczbie głosów w Spółce. 
  
Emitent informuje, że nie występują podmioty zależne od niego, które posiadają akcje Spółki, 
jak również brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c wyżej powołanej 
ustawy. 
 

 


