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Informacja o transakcji zbycia akcji przez podmiot zależny od 
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki na rzecz innego podmiotu 
zależnego od Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki 

 

Zarząd FERRO S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 29 października 2015 r. na podstawie art. 160 ust. 

1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 94 

z późn. zm.) oraz na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 2 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 2013 r. poz. 1382) otrzymał od Przewodniczącego Rady 

Nadzorczej Andrzeja Hołója zawiadomienie o zbyciu przez podmiot zależny od Andrzeja Hołója 

spółkę pod firmą ABH Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – 

akcyjna („ABH Investments”) na rzecz innego podmiotu zależnego od Andrzeja Hołója spółkę pod 

firmą ABH Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („ABH Holding”) w dniu 26 października 

2015 r. 2.550.000 (słownie: dwa miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela 

(„Akcje”), reprezentujących łącznie 12% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki o łącznej 

wartości ustalonej na kwotę 29.197.500,00 (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów sto 

dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) złotych. 

Zgodnie z zawiadomieniem, ABH Holding nabyła Akcje na podstawie umowy sprzedaży akcji zawartej 

w dniu 26 października 2015 roku w Warszawie pomiędzy ABH Holding a ABH Investments, 

w imieniu i na rzecz których działała spółka pod firmą Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski 

Spółka Akcyjna Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie z siedzibą w Warszawie. 

Przed zmianą udziału Andrzej Hołój posiadał bezpośrednio 800.700 (słownie: osiemset tysięcy 

siedemset) akcji Spółki, dających łącznie 800.700 (słownie: osiemset tysięcy siedemset) głosów 

w Spółce, reprezentujących łącznie 3,77% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, 

stanowiących udział w kapitale zakładowym Spółki na poziomie 3,77%. Jednocześnie, 

za pośrednictwem spółki ABH Investments Andrzej Hołój posiadał w sposób pośredni 2.550.000 

(słownie: dwa miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, dających 

łącznie 2.550.000 (słownie: dwa miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy) głosów w Spółce, 
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reprezentujących łącznie 12% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących udział 

w kapitale zakładowym Spółki na poziomie 12%. 

Na dzień zawiadomienia Andrzej Hołój posiada w sposób bezpośredni 800.700 (słownie: osiemset 

tysięcy siedemset) akcji Spółki, dających łącznie 800.700 (słownie: osiemset tysięcy siedemset) 

głosów w Spółce, reprezentujących łącznie 3,77% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, 

stanowiących udział w kapitale zakładowym Spółki na poziomie 3,77%. Jednocześnie, za 

pośrednictwem spółki ABH Holding Andrzej Hołój posiada w sposób pośredni 2.550.000 (słownie: 

dwa miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, dających łącznie 

2.550.000 (słownie: dwa miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy) głosów w Spółce, reprezentujących 

łącznie 12% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących udział w kapitale 

zakładowym Spółki na poziomie 12%. Łącznie, w sposób pośredni oraz bezpośredni Andrzej Hołój 

posiada 3.350.700 (słownie: trzy miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy siedemset) akcji Spółki, dających 

łącznie 3.350.700 (słownie: trzy miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy siedemset) głosów w Spółce, 

reprezentujących łącznie 15,77% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 

udział w kapitale zakładowym Spółki na poziomie 15,77%. 

Na dzień złożenia niniejszego zawiadomienia Andrzej Hołój nie ma zamiaru dalszego zwiększania 

udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie kolejnych 12 miesięcy od dnia złożenia zawiadomienia. 

Zgodnie z zawiadomieniem, Andrzej Hołój pozostaje w stosunku dominacji ze spółką ABH Holding, 

jako jej wspólnik, a także Prezes Zarządu. Spółka ABH Holding posiada łącznie 2.550.000 (słownie: 

dwa miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, reprezentujących 

łącznie 12% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

Podstawa Prawna: 

Art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz art. 70 pkt. 

1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 

 

 
 

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis  

2015-10-29 Aneta Raczek  Prezes  Zarządu   

2015-10-29 Artur Depta Wiceprezes  Zarządu  

 


