
 

 

 

                                                                                     

                                                                                                                                                                                        

                           
             
 

 
 

Raport bieżący numer: 47/2010                                                         Wysogotowo, 01.09.2010r. 

 

 

Temat: Zawiadomienie Pioneer Pekao Investment Management S.A. o wzroście 

zaangażowania w akcje PBG S.A. 

 

 

 

Zarząd PBG S.A. informuje, że w dniu 1 września 2010 roku otrzymał zawiadomienie o 

następującej treści: 

 
Pioneer Pekao Investment Management SA(PPIM), wykonując umowę świadczenia usług 

w zakresie zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszy, zawartą między Pioneer Pekao 

Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych SA a PPIM oraz działając zgodnie z Art. 69 ust. 1 

pkt 1 Ustawy z  29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych [Dz. U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.], zawiadamia w imieniu Pioneer 

Funduszu Inwestycyjnego Otwartego o wzroście zaangażowania funduszu do poziomu 

10,02% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki: PBG SA w zakresie akcji 

wchodzących w skład portfela funduszu zarządzanego w ramach wykonywania przez 

PPIM usługi zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszy. 
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Stan posiadania przed zmianą udziału: 

Liczba posiadanych akcji 1 844 524 

Udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki  12,90 % 

Liczba głosów z posiadanych akcji 1 844 524 

Udział procentowy w liczbie głosów na WZ 9,95 % 

Stan posiadania po zmianie udziału: 

Liczba posiadanych akcji 1 857 023 

Udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki 12,99 % 

Liczba głosów z posiadanych akcji  1 857 023 

Udział procentowy w liczbie głosów na WZ 10,02 % 

 
Uwagi:  

Akcjonariuszem posiadającym wskazaną w powyższej tabeli liczbę głosów na WZ  jest 

Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Portfel funduszu stanowi podgrupę wszystkich 

portfeli Klientów PPIM 

 

Dalsze decyzje inwestycyjne będą podejmowane na podstawie analizy fundamentalnej 

Spółki. Na decyzje kupna lub sprzedaży mogą mieć wpływ także wpłaty i wypłaty 

Klientów. Inwestycja w ww. spółkę ma na celu zwiększenie wartości portfeli zarządzanych 

przez Pioneer Pekao Investment Management SA. 

 

Podstawa prawna:  
 
Art. 70 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 
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