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Zawiadomienie o liczbie posiadanych głosów na WZA Spółki.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o oferc ie - nabyc ie lub zbyc ie znac znego pakietu akc ji
Treść raportu:

Zarząd Stomil Sanok S.A. przekazuje otrzymaną od PTE PZU S.A. informację sporządzoną zgodnie z art. 69 ust.1
pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych
do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009, Nr 185, poz.1439).
Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. występujące w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU
"Złota Jesień" (Fundusz) zawiadamia, że w wyniku zawarcia transakcji kupna akcji spółki Stomil Sanok S.A. na
GPW w Warzsawie w dniu 25 kwietnia 2012 r., ilość akcji obecnie posiadana przez Fundusz pozwala na
przekroczenie 10% głosów na WZA Spółki.
W perspektywie kolejnych 12 miesięcy Fundusz nie wyklucza nabywania lub zbywania akcji Spółki w zależności od
sytuacji rynkowej, informacji napływających ze Spółki oraz potrzeb portfela inwestycyjnego Funduszu.
Przed zmianą udziału Fundusz posiadał 2.626.922 akcje Spółki (9,99% udziału w kapitale zakładowym) dające
prawo do 2.626.922 głosów (9,99% udziału w ogólnej liczbie głosów).
Obecnie Fundusz posiada 2.633.937 akcji Spółki (10,01% udziału w kapitale zakładowym) dających prawo do
2.633.937 głosów (10,01% udziału w ogólnej liczbie głosów).
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