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Zarząd IPOPEMA Securities S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym zawiadomienia 

od Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) działającego w imieniu 

zarządzanego funduszu inwestycyjnego QUERCUS Parasolowy SFIO („Fundusz”) o zawartej 20 lipca 

2020 r. transakcji zbycia akcji Spółki, w wyniku której Fundusz zmniejszył udział w ogólnej liczbie głosów 

w Spółce poniżej 5%. 

Przed zawarciem i rozliczeniem wyżej wymienionej transakcji Fundusz posiadał 1.686.171 akcji Spółki, 

stanowiących 5,63% kapitału zakładowego (liczby wyemitowanych akcji) Spółki i uprawniających do 

1.686.171 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 5,63% ogólnej liczby głosów. 

Po zawarciu i rozliczeniu wyżej wymienionej transakcji Fundusz posiadał 1.259.457 akcji Spółki, 

stanowiących 4,21% kapitału zakładowego (liczby wyemitowanych akcji) Spółki i uprawniających do 

1.259.457 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 4,21% ogólnej liczby głosów. 

 
Jednocześnie Towarzystwo poinformowało Spółkę, że: 

 nie występują podmioty zależne od Funduszu posiadające akcje Spółki, jak również nie 

występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c; 

 zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 7 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach 

publicznych („Ustawa”) liczba głosów, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy, 

do których nabycia byłby uprawniony lub zobowiązany Fundusz jako posiadacz instrumentów 

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

o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez 

rozliczenie pieniężne wynosi 0; 

 zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 8 Ustawy liczba głosów, obliczona w sposób określony w art. 69b 

ust. 3 Ustawy, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty 

finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy wynosi 0. 

 
Podstawa prawna: 

art. 70 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych 

 


