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Raport bieżący numer: 24/2018                                            Wysogotowo, dnia 9 listopada 2018r. 

 

 

Temat: Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% w kapitale zakładowym PBG. 

  

Zarząd spółki PBG S.A. (dalej „Spółka”, „PBG”) informuje, że otrzymał potwierdzenie treści 

zawiadomienia z dnia 7 listopada 2018 roku, złożonego przez BNP PARIBAS SA z siedzibą w Paryżu 

(dalej „PARIBAS”) w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) i pkt 3) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie 

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 

systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa”).  

PARIBAS poinformował o nabyciu przez spółkę zależną BGŻ BNP Paribas S.A. (dalej „Bank”) 

26.221.520 akcji serii H spółki PBG (dalej „Nabycie”) w wyniku zarejestrowania w dniu 31 

października 2018 roku przez właściwy sąd rejestrowy podziału Raiffeisen Bank Polska S.A. (dalej 

„Raiffeisen”) i przejściu zorganizowanej części przedsiębiorstwa Raiffeisen na Bank. 

Jednocześnie PARIBAS poinformował, że Bank przed Nabyciem posiadał bezpośrednio 

23.664.379 akcji PBG, z których przysługiwało 23.664.379 głosów, tj. stanowiących łącznie 2,94% 

oraz 2,94% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu PBG. 

W związku z powyższym z dniem 31 października 2018 roku Bank stał się bezpośrednim 

posiadaczem łącznej liczby 49.885.899 akcji PBG, stanowiących łącznie 6,20% kapitału 

zakładowego, które odpowiadają 49.885.899 głosom na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy 

Spółki, stanowiącym 6,20% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu PBG. 

 

PARIBAS poinformował, że nie jest stroną umowy, o której mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy. 

Ponadto PARIBAS poinformował, że nie posiada instrumentów finansowych, które po upływie 

terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniają lub zobowiązują ich posiadacza do nabycia 

akcji, z którymi związane są prawa głosu, wyemitowanych już przez PBG, o których mowa w art. 

69b ust. 1 pkt 1 Ustawy. Bank nie posiada też instrumentów finansowych, które odnoszą się do 

akcji PBG w sposób pośredni lub bezpośredni i mają skutki ekonomiczne podobne do skutków 

instrumentów finansowych określonych w zdaniu poprzedzającym, o których mowa w art. 69b 

ust. 1 pkt 2 Ustawy. 

Zarząd Spółki informuje, że zawiadomienie Banku opublikowane zostało raportem bieżącym 

numer 23/2018. 
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Podstawa prawna:  

Art. 70 ust. 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 

 

Podpis osoby upoważnionej: 

Magdalena Eckert 

 


