
Raport bieżący nr: 73/2020 

Data sporządzenia:  2020-12-18 

Temat: Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej 

Podstawa prawna: art. 70 pkt. 1 ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji 

 

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Spółki”) informuje, iż w dniu wczorajszym otrzymał 

od OPOKA TFI działającej w imieniu zarządzanych przez siebie funduszy inwestycyjnych: Opoka Q Fundusz 

Inwestycyjny Zamknięty, Opoka I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Opoka II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 

Opoka One Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zwanych dalej łącznie 

„Funduszami”, zawiadomienie sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ofercie publicznej i 

warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu i spółkach 

publicznych (w załączeniu do niniejszego raportu).  

 

Zgodnie z zawiadomieniem, w dniu 17 grudnia 2020 r. OPOKA II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty wniosła do 

spółki zależnej OPOKA II Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego tj. STE sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (KRS 

690619) na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym STE sp. z o.o., wkład niepieniężny w 

postaci 9.784.585 akcji Spółki dających prawo do 9.784.585 głosów, stanowiących 39,41% w kapitale 

zakładowym i ogólnej liczbie głosów w Spółce. W wyniku powyższego doszło do: 

1) zmniejszenia przez fundusz OPOKA II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty bezpośredniego udziału w ogólnej 

licznie głosów w Spółce poniżej 5%, a przez to także zmniejszenia przez wszystkie Fundusze bezpośredniego 

udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej 5% oraz  

2) osiągnięcia przez OPOKA II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 39,41% ogólnej liczby głosów w związku z 

pośrednim nabyciem akcji Spółki, a przez to do (bezpośredniego i pośredniego) posiadania przez wszystkie 

Fundusze wraz z podmiotami zależnymi 42,25% ogólnej liczby głosów w Spółce. 

 

Przed zmianą Fundusze bezpośrednio posiadały 10.488.948 akcji Spółki, stanowiących 42,25% kapitału 

zakładowego Spółki, uprawniających do wykonania 10.488.948 głosów, co stanowi 42,25% w ogólnej liczbie 

głosów w Spółce, w tym OPOKA II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty posiadała 9.784.585 akcji Spółki dających 

prawo do 9.784.585 głosów stanowiących 39,41% w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów w Spółce. 

Przed zmianą Fundusze nie posiadały pośrednio akcji Spółki. 

 

Aktualnie fundusz OPOKA II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty posiada pośrednio przez spółkę zależną STE sp. 

z o.o. 9.784.585 akcji Spółki, dających prawo do 9.784.585 głosów, stanowiących 39,41% w kapitale zakładowym 

i ogólnej liczby głosów w Spółce, a pozostałe Fundusze zarządzane przez Opoka TFI S.A. posiadają 704.363 akcji 

Spółki, stanowiących 2,84% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonania 704.363 głosów w 

spółce, co stanowi 2,84% w ogólnej liczbie głosów w Spółce, przez co aktualnie wszystkie Fundusze łącznie 

posiadają (zarówno bezpośrednio jak i pośrednio przez podmioty zależne) 10.488.948 akcji Spółki, stanowiących 

42,25% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonania 10.488.948 głosów, co stanowi 42,25% w 

ogólnej liczbie głosów w Spółce.  

Ponadto zawiadomienie zawierało informacje, że: 

1) Brak jest instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) ustawy o ofercie publicznej.  

2) Aktualnie podmiotem zależnym od akcjonariusza OPOKA II Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 

posiadającym akcje Spółki jest spółka STE sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (KRS 690619). Brak jest innych 

podmiotów zależnych od akcjonariuszy dokonujących zawiadomienia, posiadających akcje Spółki.  

3) Brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c. ustawy o ofercie publicznej. 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 

 

2020-12-18   Robert Jędrzejowski   Prezes Zarządu 

2020-12-18   Beata Żaczek  Wiceprezes Zarządu 

 

18 grudnia 2020 roku godz. 19:48  



Current report No.: 73/2020 

Document date:  2020-12-18 

Subject: Receipt of notification pursuant to Art. 69 of the Act on Public Offering 

Legal basis: Art. 70 points1 of the Act on Public Offering - purchase or sale of a significant block of shares 

 

The Management Board of Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. ("Companie") informs that yesterday 

it received from OPOKA TFI acting on behalf of the investment funds it manages: Opoka Q Fundusz Inwestycyjny 

Zamknięty, Opoka I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Opoka II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Opoka One 

Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, hereinafter jointly referred to as "the 

Funds", a notification prepared pursuant to Art. 69 sec. 1 point 2 of the Act on Public Offering and the Conditions 

for Introducing Financial Instruments to Organized Trading and Public Companies (in enclosure to this report). 

 

According to the notification, on December 17, 2020, OPOKA II Closed Investment Fund contributed to the 

subsidiary OPOKA II Closed Investment Fund, i.e. STE sp. z o.o. with its registered seat in Gdańsk (KRS 690619) 

to cover the shares in the increased share capital of STE sp. z o.o., a non-cash contribution in the form of  9,784,585 

shares of the Company entitling to 9,784,585 votes, constituting 39.41% of the share capital and the total number 

of votes in the Company. As a result of the above, there were: 

1) a reduction by the OPOKA II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty of the direct share in the total number of votes 

in the Company below 5%, and thus also a reduction by all Funds of the direct share in the total number of votes 

in the Company below 5% and 

2) OPOKA II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty achieves 39.41% of the total number of votes in connection with 

the indirect acquisition of the Company's shares, and thus achieves (directly and indirectly) ownership by all Funds 

and subsidiaries of 42.25% of the total number of votes in the Company. 

 

Before the change, the Funds directly held 10,488,948 shares of the Company, representing 42.25% of the share 

capital of the Company, entitling to 10,488,948 votes, which constitutes 42.25% of the total number of votes in 

the Company, including OPOKA II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty holding 9,784. 585 shares of the Company, 

entitling to 9,784,585 votes representing 39.41% of the share capital and the total number of votes in the Company. 

Before the change, the Funds did not indirectly hold the Company's shares. 

 

Currently the OPOKA II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty is held indirectly through its subsidiary STE sp. z o.o. 

9,784,585 shares of the Company, entitling to 9,784,585 votes, representing 39.41% of the share capital and the 

total number of votes in the Company, and other Funds managed by Opoka TFI S.A. they own 704,363 shares of 

the Company, constituting 2.84% of the share capital of the Company, entitling to exercise 704,363 votes in the 

company, which constitutes 2.84% of the total number of votes in the Company, therefore currently Funds holds 

in total (both directly and indirectly through entities subsidiaries) 10,488,948 shares of the Company, constituting 

42.25% of the share capital of the Company, carrying 10,488,948 votes, which constitutes 42.25% of the total 

number of votes in the Company. 

Moreover, the notification contained information that: 

1) There are no financial instruments referred to in Art. 69b paragraph. 1 point 1) and 2) of the public offer 

act. 

2) Currently, the company STE sp.z o.o. is a subsidiary of the shareholder of OPOKA II Fundusz 

Inwestycyjny Zamknięty, which holds shares in the Company. with headquarters in Gdańsk (KRS 690619). 

There are no other subsidiaries of the notifying shareholders who hold the Company's shares. 

3) There are no persons referred to in Art. 87 sec. 1 point 3 lit. c. the public offer act. 

 

SIGNATURES OF THE COMPANY’S REPRESENTATIVES 

 

2020-12-18 Robert Jędrzejowski  President of the Management Board          

2020-12-18    Beata Żaczek  Vice-President of the Management Board      

 

18th December 2020 at. 19:48 


