
 

 

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

liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Berling S.A. 

Numer raportu:   44/2022 

Data sporządzenia raportu: 16-12-2022, godz. 09:12 

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 15 grudnia 2022 r. Emitent otrzymał zawiadomienie 

przekazane z powołaniem się na art. 69 ust. 1 pkt 2 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 PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo 

Emerytalne S.A., reprezentującej PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej 

„Zawiadamiający”), o zmniejszeniu poziomu zaangażowania w ogólnej liczbie głosów na walnym 

zgromadzeniu Spółki poniżej progu 5%. Zmniejszenie było spowodowane transakcją sprzedaży akcji 

Berling S.A. w odpowiedzi na wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Emitenta, rozliczoną 

w dniu 14 grudnia 2022 r. 

Przed sprzedażą Zawiadamiający posiadał 1 299 858 akcji Berling S.A., dających prawo do 1 299 858 

głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 7,41% udziału w kapitale zakładowym Berling S.A. 

i 7,41% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. 

Po sprzedaży, według stanu na dzień 14 grudnia 2022 r., Zawiadamiający nie posiadał żadnych akcji 

Berling S.A. i nie był uprawniony do głosowania na walnym zgromadzeniu Emitenta. 

Zarząd Berling S.A. informuje również, że zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem: 

 Według stanu na dzień 14 grudnia 2022 r. Zawiadamiający nie posiadał podmiotów zależnych 

będących w posiadaniu akcji Emitenta oraz nie istniały osoby o których mowa w art. 87 ust. 1 

pkt 3 lit c) Ustawy, 

 Według stanu na dzień 14 grudnia 2022 r. Zawiadamiający nie posiadał instrumentów 

finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 Ustawy, 

 Według stanu na dzień 14 grudnia 2022 r., po rozliczeniu transakcji sprzedaży, Zawiadamiający 

nie posiadał żadnych akcji Emitenta, wobec czego udział Zawiadamiającego w kapitale 

zakładowym Emitenta oraz ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta wynosił 

0%. 

Podpis osoby reprezentującej spółkę 
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