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Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na 

Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 15 grudnia 

2016 r. 

 

Podstawa Prawna: 
Artykuł 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 

spółkach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1382 ze zm.). 

Zarząd FERRO S.A. („Spółka”) przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości wykaz 

akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym 

Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 15 grudnia 2016 r. („NWZ”). 

Ogólna liczba akcji na NWZ wynosiła 11.110.446 (słownie: jedenaście milinów sto dziesięć 

tysięcy czterysta czterdzieści sześć), stanowiących 52,30% (słownie: pięćdziesiąt dwa i 

trzydzieści setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki. 

Poniżej przedstawiamy wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na 

NWZ: 

1. Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, który posiadał 4.023.711 

(słownie: cztery miliony dwadzieścia trzy tysiące siedemset jedenaście) głosów na 

NWZ, co stanowiło 36,22% (słownie: trzydzieści sześć i dwadzieścia dwa setne 

procenta) liczby głosów na NWZ i 18,94% (słownie: osiemnaście i dziewięćdziesiąt 

cztery setne procenta) ogólnej liczby głosów w Spółce. 

2. AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny który posiadał 3.182.326 (słownie: trzy miliony 

sto osiemdziesiąt dwa trzysta dwadzieścia sześć) głosów na NWZ, co stanowiło 

28,64% (słownie: dwadzieścia osiem i sześćdziesiąt cztery setne procenta) liczby 

głosów na NWZ i 14,98% (słownie: czternaście i dziewięćdziesiąt osiem setnych 



 

 

Biuro Zarządu 

ul. Przemysłowa 7, 32-050 SKAWINA 
Tel. 012 25 62 150, Fax 012 27 67 607 

 Dział Relacji Inwestorskich 

Anna Buzdygan, Tel . 012 25 62 149 

 
 

 

 
KRS  0000289768 – Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

NIP: 944-20-51-648, REGON: 356375388, wysokość kapitału zakładowego: 21 242 655,00 zł. 
 

 
 

procenta) ogólnej liczby głosów w Spółce. 

3. PKO BP BANKOWY Otwarty Fundusz Emerytalny, który posiadał 2.665.458 (słownie: 

dwa miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem) głosów 

na NWZ, co stanowiło 23,99% (słownie: dwadzieścia trzy i dziewięćdziesiąt dziewięć 

setnych procenta) liczby głosów na NWZ i 12,55% (słownie: dwanaście i pięćdziesiąt 

pięć setnych procenta) ogólnej liczby głosów w Spółce. 

4. Andrzej Hołój, który posiadał 800.582 (słownie: osiemset tysięcy pięćset 

osiemdziesiąt dwa) głosów na NWZ, co stanowiło 7,21% (słownie: siedem i 

dwadzieścia jeden setnych procenta) liczby głosów na NWZ i 3,77% (słownie: trzy i 

siedemdziesiąt siedem setnych procenta) ogólnej liczby głosów w Spółce. 

Ogólna liczba akcji wyemitowana przez Spółkę wynosi 21.242.655 (słownie: dwadzieścia 

jeden milionów dwieście czterdzieści dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) akcji, a liczba 

głosów wynikająca z tych akcji wynosi 21.242.655 (słownie: dwadzieścia jeden milionów 

dwieście czterdzieści dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) głosy. 

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę: 
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