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Raport bieżący nr 13 / 2021   Data sporządzenia: 2021-06-23 

 
 

Temat: Zbycie 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. 1 pkt 1), 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 zbyciu przez Spółkę 1.181.024 szt. akcji własnych oznaczonych kodem ISIN 
PLPRCAD00018; 

- o zmniejszeniu dotychczas posiadanego udziału poniżej 33% i 1/3% (o więcej niż 
1%) oraz poniżej 33% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu PROCAD 
SA. 

 

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

Na mocy uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie PROCAD SA z dnia 14 maja 
2021r. o treści:  

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA, po zapoznaniu się z uzasadnieniem 
Akcjonariusza Macieja Horeczego, postanawia wskazać nowe przeznaczenie dla 
1.181.024 szt. akcji własnych skupionych w latach 2009-2010 i przeznaczyć je do 
sprzedaży, jednocześnie wyrażając zgodę na ich zakup przez Macieja Horeczego po 
cenie 1,80zł (słownie: jeden złoty osiemdziesiąt groszy) za sztukę. Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie PROCAD SA upoważnia Radę Nadzorczą PROCAD SA do zawarcia z 
Maciejem Horeczym umowy sprzedaży.” 

Spółka zawarła 22 czerwca 2021 roku z panem Maciejem Horeczym umowę 
sprzedaży akcji własnych, o czym informowała w raporcie bieżącym nr 11/2021 z dnia 
22 czerwca 2021 roku, w wyniku której sprzedała poza rynkiem regulowanym 
1.181.024  akcji PROCAD SA oznaczonych kodem ISIN PLPRCAD00018. Na 
zawarcie przedmiotowej umowy zgodę wyraziła Rada Nadzorcza Spółki. Zmiana 
udziału wynika z rozliczenia w dniu 23 czerwca 2021r. wyżej opisanej transakcji. 

 

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 transakcją, o której mowa powyżej, Spółka posiadała 3.819.206 szt. akcji 
własnych, stanowiących 42,35% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 3.819.206 
głosów i 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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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. 

Aktualnie posiadane akcje własne w łącznej liczbie 2.638.182 szt., stanowią 29,25% 
udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniają do oddania 2.638.182 głosów 
stanowiących 29,25% 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. 

 

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 2.638.182 szt. i stanowi 29,25% 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. 


