
 

 

Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w kapitale zakładowym oraz zaangażowania w ogólnej 

liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Berling S.A. 

Numer raportu:   41/2022 

Data sporządzenia raportu: 13-12-2022, godz. 14:53 

Podstawa prawna raportu: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu 

akcji 

Treść raportu: 

Zarząd Berling S.A. informuje, że w dniu 13 grudnia 2022 r. Emitent otrzymał informację przekazaną 

z powołaniem się na art. 69 ust. 1 pkt 2 oraz art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku 

o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 

systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa”) od TFI Allianz Polska S.A., działającego 

w imieniu zarządzanych przez siebie funduszy Allianz Duo FIO oraz Allianz Inwestycje SFIO (dalej łącznie 

„Fundusze”), że w wyniku sprzedaży akcji Emitenta, zmianie uległ poziom zaangażowania Funduszy 

w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Sprzedaż nastąpiła w dniu 9 grudnia 2022 r. 

Przed sprzedażą Fundusze zarządzane przez TFI Allianz Polska S.A. posiadały 1 053 216 akcji 

Berling S.A., dających prawo do 1 053 216 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 6,00% 

udziału w kapitale zakładowym Berling S.A. i 6,00% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. 

Po sprzedaży Fundusze zarządzane przez TFI Allianz Polska S.A. nie posiadają akcji Berling S.A. i nie są 

uprawnione do głosowania na walnym zgromadzeniu Emitenta. 

Zarząd Berling S.A. informuje również, że zgodnie z otrzymaną informacją: 

 Fundusze nie posiadają podmiotów zależnych będących w posiadaniu akcji lub praw do akcji 

Emitenta oraz nie występują osoby o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c) Ustawy, 

 Fundusze nie posiadają instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 

oraz pkt 2 Ustawy, więc liczba głosów obliczona zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 8 Ustawy wynosi 0, 

 łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 3, 7 i 8 Ustawy wynosi 0. 

Podpis osoby reprezentującej spółkę 

Data  Imię i nazwisko  Stanowisko i funkcja 

13.12.2022 Hanna Berling  Prezes Zarządu 

13.12.2022 Jakub Wołczaski Członek Zarządu 

 


