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Raport bieżący numer: 42/2017 korekta                            Wysogotowo, 23 sierpnia 2017 r. 

 

Temat: Otrzymanie Zawiadomienia w związku z art. 69 ust. 1 w związku z art. 69b i w związku 

z art. 87 ust. 1 pkt 5)  oraz art. 87 ust. 5 Ustawy o Ofercie - korekta. 

  

Zarząd spółki PBG S.A. (dalej „PBG”, „Spółka”) niniejszym koryguje raport bieżący 42/2017 z 

dnia 18 sierpnia 2017 roku. Korekta dotyczy informacji zawartej w pkt 2) b. dotyczącej 

miejsca przeprowadzonej przez VTT transakcji sprzedaży akcji: 

Było: „2) b. zbycie w dniu 11 sierpnia 2017 roku, na rynku regulowanym, przez 

Zawiadamiającego 7.500.000 akcji serii H, stanowiących 0,93% w kapitale i ogólnej liczbie 

głosów;” 

Być powinno: „2) b. zbycie w dniu 11 sierpnia 2017 roku, poza rynkiem regulowanym, przez 

Zawiadamiającego 7.500.000 akcji serii H, stanowiących 0,93% w kapitale i ogólnej liczbie 

głosów;” 

Tym samym treść  raportu po korekcie brzmi: 

Zarząd spółki PBG S.A. (dalej „PBG”, „Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 18 sierpnia 2017 

roku Zawiadomienia sporządzonego w związku z art. 69 ust. 1 w związku z art. 69b i w związku 

z art. 87 ust. 1 pkt 5)  oraz art. 87 ust. 5 Ustawy o Ofercie, w zakresie znacznych pakietów 

akcji: 

1) składający Zawiadomienie:  

VTT Fund Limited (dalej: „VTT”) oraz Vega Select Opportunities Fund Limited (dalej: 

„Vega”), (dalej łącznie jako “Zawiadamiający”); 

2) zakres Zawiadomienia:  

a. przeniesienie, na mocy umowy, w dniu 11 sierpnia 2017 roku przez Jefferies 

International Limited własności 48.390.057 akcji PBG, stanowiących 6,02% ogólnej 

liczby głosów na walnym zgromadzeniu i tyle samo w kapitale zakładowym PBG;  
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b. zbycie w dniu 11 sierpnia 2017 roku, poza rynkiem regulowanym, przez 

Zawiadamiającego 7.500.000 akcji serii H, stanowiących 0,93% w kapitale i ogólnej 

liczbie głosów; 

3) Informacja o liczbie akcji posiadanych po transakcji, udziale procentowym w kapitale 

zakładowym oraz liczba głosów na walnym zgromadzeniu spółki po transakcjach 

wskazanych w punkcie 2) niniejszego raportu wg stanu na dzień 11 sierpnia 2017 roku: 

a. VTT bezpośrednio posiadał 60.651.896 akcji, stanowiących 7,54% w kapitale oraz 

w ogólnej liczbie głosów (wzrost z 2,46%); 

b. VTT było uprawnione do wydawania wiążących instrukcji JIL w zakresie 

wykonywania praw z 13.293.109 akcji stanowiących 1,65% ogólnej liczby głosów 

i tyle samo w ogólnej liczbie głosów (spadek poniżej 5%), Vega było uprawnione 

do wykonywania głosów z 11.832.189 akcji serii H stanowiących 1,47% w kapitale 

zakładowym i tyle samo w ogólnej liczbie głosów; 

c. VTT łącznie może wykonywać prawa głosu z 73.944.929 akcji, stanowiących 

9,2% w ogólnej licznie głosów na walnym zgromadzeniu i tyle samo w kapitale 

zakładowym. VTT i Vega razem mogą wykonywać prawa głosu z 85.777.118 

akcji, stanowiących 10,67% w ogólnej licznie głosów na walnym zgromadzeniu 

i tyle samo w kapitale zakładowym. 

 

Pełen tekst Zawiadomienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu.  

O zawiadomieniu wcześniej składanym przez Zawiadamiającego Spółka informowała 

raportem bieżącym numer 49/2016 z dnia 19 listopada 2016 roku.  

 

Podstawa prawna:  

art. 70 ust. 1 Ustawy o Ofercie  

 

Podpis osoby upoważnionej: 

Magdalena Eckert 
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