
Raport bieżący nr: 9/2021 

Data sporządzenia:  2021-02-03 

Temat: Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 77 ust. 7 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 dzisiejszym otrzymał 

od Tonsa S.A. - SICAF - RAIF zawiadomienie na podstawie art. 77 ust. 7 ustawy o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu i spółkach publicznych 

(zawiadomienie w załączeniu do niniejszego raportu).  

 

Zgodnie z zawiadomieniem, w odpowiedzi na wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, ogłoszone 

przez zawiadamiającego w dniu 23 grudnia 2020 r. („Wezwanie”), nie złożono żadnych zapisów, w efekcie czego 

nie doszło do nabycia żadnych akcji Spółki.  

 

Z zawiadomienia wynika nadto, że na datę Wezwania, zawiadamiający nie posiadał bezpośrednio żadnych akcji 

Spółki, natomiast pośrednio (za pośrednictwem STE sp. z o.o.) posiadał 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 Wezwania, na dzień zawiadomienia, zawiadamiający nie posiada bezpośrednio żadnych akcji Spółki, 

natomiast pośrednio (za pośrednictwem STE sp. z o.o.) posiada 9.784.585 akcji Spółki, dających prawo do 

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

 

Ponadto zawiadomienie zawiera informacje, że: 

1) Brak jest podmiotów zależnych od zawiadamiającego, posiadających akcje Spółki;  

2) Zawiadamiający nie jest stroną umów, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c. ustawy o ofercie publicznej; 

3) Zawiadamiający nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) ustawy 

o ofercie publicznej;  

4) w zw. z pkt. 3 łączna suma liczby głosów, o której mowa w art. 69 ust. 4 pkt. 9 ustawy o ofercie i jej 

procentowy udział w ogólnej liczbie głosów są równe wskazanym w akapicie powyżej. 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 

 

2021-02-03   Przemysław Borek  Wiceprezes Zarządu 

2021-02-03   Beata Żaczek  Wiceprezes Zarządu 

 

3 lutego 2021 roku, godz. 18:54  



Current report No.: 9/2021 

Document date:  2021-02-03 

Subject: Receipt of notification pursuant to Art. 77 section 7 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. ("Company") informs that today it 

received from Tonsa S.A. - SICAF - RAIF notification pursuant to Art. 77 paragraph. 7 of the Act on Public 

Offering and Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organized Trading and Public 

Companies (notice attached to this report). 

 

According to the notification, no subscriptions were made in response to the call to subscribe for the sale of the 

Company's shares, announced by the notifying party on 23 December 2020 (the "Tender Offer"), and as a result, 

no shares were acquired. 

 

The notification also indicate that as at the date of the Tender Offer, the notifying party did not hold any shares of 

the Company directly, and indirectly (through STE sp. z o.o.) it held 9,784,585 shares of the Company, entitling 

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

 

As a result of the Tender Offer, as at the date of the notification, the notifying party does not hold any shares of 

the Company directly, and indirectly (through STE sp. z o.o.) holds 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. 

 

In addition, the notification contains information that: 

1) There are no subsidiaries of the notifying party holding the Company's shares; 

2) The notifying party is not a party to the agreements referred to in Art. 87 sec. 1 point 3 lit. c. the act on public 

offering; 

3) The notifying party does not possess the financial instruments referred to in Art. 69b paragraph. 1 point 1) and 

2) of the Act on public offering; 

4) regarding point 3 the total number of votes referred to in Art. 69 sec. 4 pts 9 of the Act on Public Offering and 

its percentage share in the total number of votes are equal to that indicated in the paragraph above. 

 

SIGNATURES OF THE COMPANY’S REPRESENTATIVES 

 

2021-02-03 Przemysław Borek Vice-President of the Management Board          

2021-02-03    Beata Żaczek  Vice-President of the Management Board      

 

3rd February 2021 at. 18:54 


