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Informacja o otrzymaniu zawiadomienia na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i 
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych
Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o oferc ie - nabyc ie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zarząd Zamet S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od 
Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („Zawiadamiający”) zawiadomienie 
na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, mocą którego 
Zawiadamiający, działając w imieniu zarządzanego funduszu inwestycyjnego – QUERCUS Parasolowy SFIO 
(„Fundusz”), poinformował o zwiększeniu stanu posiadania i przekroczeniu przez Fundusz samodzielnie progu 
5% ogólnej liczby głosów w Zamet S.A. 

Zawiadamiający poinformował m.in. że: 
(i) przekroczenie przez Fundusz progu 5% w ogólnej liczbie głosów Spółki nastąpiło w wyniku transakcji nabycia 
akcji Spółki na rynku regulowanym w dniu 29 października 2021 r. 
(ii) przed zmianą udziału Fundusz posiadał 5.253.536 akcji Spółki, co stanowiło 4,96% kapitału zakładowego 
Spółki. Posiadane akcje dawały  5.253.536 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 4,96% 
ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. 
(iii) na dzień 2 listopada 2021 r. Fundusz posiadał 5.318.536 akcji Spółki, co stanowiło 5,02% kapitału 
zakładowego Spółki. Posiadane akcje dawały  5.318.536 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 
5,02% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.
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