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Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym 

Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 20 czerwca 2017 roku 

 

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 (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1639 z późn. zm.). 

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

akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym 

Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 20 czerwca 2017 r. („ZWZ”). 

Ogólna liczba akcji na ZWZ wynosiła 12.505.289 (słownie: dwanaście milionów pięćset pięć 

tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć), stanowiących 58,87% (słownie: pięćdziesiąt osiem 

i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki. 

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

ZWZ: 

1. Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, który posiadał 4.000.000 

(słownie: cztery miliony) głosów na ZWZ, co stanowiło 31,99% (słownie: trzydzieści 

jeden i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) liczby głosów na ZWZ i wynosi 

18,83% (słownie: osiemnaście i osiemdziesiąt trzy setne procenta) ogólnej liczby 

głosów w Spółce; 

2. AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA BZ WBK, który posiadał 3.182.326 

(słownie: trzy miliony sto osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia sześć) 

głosów na ZWZ, co stanowiło 25,45% (słownie: dwadzieścia pięć i czterdzieści pięć 

setnych procenta) liczby głosów na ZWZ i wynosi 14,98% (słownie: czternaście 

i dziewięćdziesiąt osiem setnych procenta) ogólnej liczby głosów w Spółce; 
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3. PKO BP BANKOWY Otwarty Fundusz Emerytalny, który posiadał 2.896.925 (słownie: 

dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć) 

głosów na ZWZ, co stanowiło 23,17% (słownie: dwadzieścia trzy i siedemnaście 

setnych procenta) liczby głosów na ZWZ i wynosi 13,64% (słownie: trzynaście 

i sześćdziesiąt cztery setne procenta) ogólnej liczby głosów w Spółce; 

4. Government of Norway, który posiadał 1.030.000 (słownie: milion trzydzieści 

tysięcy) głosów na ZWZ, co stanowiło 8,24% (słownie: osiem i dwadzieścia cztery 

setne procenta) liczby głosów na ZWZ i wynosi 4,85% (słownie: cztery i osiemdziesiąt 

pięć 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). 
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