
ZAWIADOMIENIE O ZMNIEJSZENIU PROGU PONIŻEJ 5% UDZIAŁU W OGÓLNEJ 
LICZBIE GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU  

SPÓŁKI ULMA CONSTRUCCION POLSKA S.A. 
 
 
Raport bieżący nr 3/2019 
 
Zarząd „ULMA Construccion Polska” S.A. z siedzibą w Koszajcu (dalej jako „Spółka”) informuje, że w dniu 25 

lutego 2019 roku otrzymał zawiadomienie przesłane przez Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander 

(dalej jako „Aviva OFE”) w sprawie zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów poniżej 5% w Spółce.  

 
Zmniejszenie udziału powodujące spadek poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki 

nastąpiło w wyniku transakcji zbycia akcji w dniu 18 lutego 2019 roku. 

 

Przed zmianą Fundusze zarządzane przez Aviva OFE posiadały na dzień 19 lutego 2019 roku, zgodnie z art. 69 
ust. 4 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej jako „Ustawa”), 263.077 akcje Spółki, co 
stanowiło 5,01% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dawały 263.077 głosy na Walnym Zgromadzeniu 
Spółki, co stanowiło 5,01% ogólnej liczny głosów na Walnym Zgromadzeniu. 
 
Po zmianie Fundusze zarządzane przez Aviva OFE posiadały na dzień 20 lutego 2019 roku, zgodnie z art. 69 ust. 
4 pkt 3 Ustawy, 254.703 akcje Spółki, co stanowiło 4,85% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dawały 
254.703 głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 4,85% ogólnej liczny głosów na Walnym 
Zgromadzeniu. 
 
Spółka przekazuje treść Zawiadomienie, które zostało przesłane przez Aviva OFE: 
 
„Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 69 ust. 1 i ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej 
i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach 
publicznych (Dz. U. z 2013., poz. 1382 t.j.) informujemy, iż w związku z transakcjami zbycia akcji Spółki ULMA 
Construccion Polska S.A. (dalej „Spółka”) z siedzibą w Koszajcu zawartych w dniu 18 lutego 2019 r., Aviva Otwarty 
Fundusz Emerytalny Aviva Santander („Aviva OFE”) zmniejszył udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej 
5%. 
 
Przed rozliczeniem wyżej wymienionych transakcji na dzień 19 lutego 2019 roku Aviva OFE posiadał 263.077 sztuk 
akcji Spółki, stanowiących 5,01% kapitału zakładowego (wyemitowanych akcji) Spółki i uprawniających do 
263.077 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 5,01% ogólnej liczby głosów. 
 
Po zawarciu i rozliczeniu transakcji, o których mowa powyżej, na dzień 20 lutego 2019 roku Aviva OFE posiadał 
254.703 sztuk akcji Spółki, stanowiących 4,85% kapitału zakładowego (liczby wyemitowanych akcji) Spółki 
uprawniających do 254.703 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 4,85% ogólnej liczby głosów” 
 
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 

Data:  25-02-2019 

Podpisy:  Rolando Jabłoński Varas – Prokurent 

   Aleksander Lulek - Prokurent 
 

 
 
 

 



KOREKTA RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 3/2019 Z DNIA 25.02.2019 R. (BŁĘDNA 
PODSTAWA PRAWNA) 

 
Zarząd „ULMA Construccion Polska” S.A. z siedzibą w Koszajcu (dalej jako „Spółka”) w nawiązaniu do raportu 
opublikowanego w dniu 25 lutego 2019 r. oznaczonego numerem 3/2019, informuje, że do raportu została 
wskazana błędna podstawa prawna. Spółka wskazuje, że prawidłowa podstawa prawna raportu to art. 70 pkt 1 
Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 
 
Pozostała treść raportu pozostaje bez zmian.  
 

Data:  26-02-2019 

Podpisy:  Andrzej Sterczyński – Członek Zarządu 

Rolando Jabłoński Varas – Prokurent 

    
 

 


