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Raport bieżący nr 36 / 2020   Data sporządzenia: 2020-11-25 

 
 

Temat: Nabycie znacznego pakietu akcji 
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego 
pakietu akcji  
 

Treść raportu: 

Zarząd PROCAD SA („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym przekazał do Komisji 
Nadzoru Finansowego zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2) oraz art. 69 
ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 
(Ustawa o ofercie):  

- o nabyciu przez Spółkę 519.014 szt. akcji własnych oznaczonych kodem  
ISIN PLPRCAD00018; 

- o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o 
co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu PROCAD SA. 

 

1) Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy 
zawiadomienie. 

Spółka nabyła akcje własne celem ich umorzenia, w związku z realizowanym skupem 
akcji własnych przyjętym przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 
21 października 2020r., o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 29/2020. 

Zmiana udziału wynika z rozliczenia w dniu 25 listopada 2020r. skupu akcji własnych 
ogłoszonego przez Spółkę w dniu 3 listopada 2020 r. (raport bieżący nr 33/2020) 
i zaksięgowania akcji nabytych na skutek odpowiedzi na Zaproszenie do składania 
ofert sprzedaży akcji Spółki PROCAD SA na rachunku papierów wartościowych Spółki. 
W wyniku rozliczenia Spółka nabyła 519.014 szt. akcji własnych oznaczonych kodem 
ISIN PLPRCAD00018. 

 

2) Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale 
zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej 
liczbie głosów. 

Przed bezpośrednim nabyciem akcji, o których mowa powyżej, Spółka posiadała 
3.300.192 szt. akcji własnych, stanowiących 36,59% udziału w kapitale zakładowym 
Spółki oraz 3.300.192 głosów i 36,59% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym 
zgromadzeniu Spółki, przy czym zgodnie z treścią art. 364 § 2 Kodeksu spółek 
handlowych, akcje te nie uprawniają do oddania głosów na walnym zgromadzeniu 
Spółki. 

 

3) Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym 
Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów. 

Nabyte oraz posiadane akcje własne w łącznej liczbie 3.819.206 szt., stanowią 42,35% 
udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniają do oddania 3.819.206 głosów 
stanowiących 42,35% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu 
Spółki, przy czym zgodnie z treścią art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych, akcje te 
nie uprawniają do oddania głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.   
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4) Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające 
akcje Spółki. 

Brak. 

 

5) Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie.  

Brak. 

 

6) Liczba głosów z akcji obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2-3 Ustawy  
o ofercie.  

Brak. 

 

7) Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie art. 69 ust.4 pkt 3, 7 i 8 
Ustawy o ofercie i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów. 

Łączna liczba głosów wynosi 3.819.206 szt. i stanowi 42,35% udziału w ogólnej liczbie 
głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, przy czym zgodnie z treścią art. 364 § 2 
Kodeksu spółek handlowych, akcje te nie uprawniają do oddania głosów na walnym 
zgromadzeniu Spółki. 


