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Informacja o transakcji zbycia akcji Spółki oraz otrzymaniu zawiadomienia od
Przewodniczącego Rady Nadzorczej o zmniejszeniu poniżej 5% ogólnej liczby
głosów w Spółce na Walnym Zgromadzeniu
Zarząd FERRO S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 27 października 2015 r. na podstawie art. Art. 160
ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.
94 z późn. zm.) otrzymał od Przewodniczącego Rady Nadzorczej Andrzeja Hołója zawiadomienie o
zbyciu przez niego w dniu 21 października 2015 r. w Krakowie 2.550.000 (słownie: dwa miliony
pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela reprezentujących łącznie 12% ogółu głosów
na Walnym Zgromadzeniu Spółki o łącznej wartości ustalonej na kwotę 29.172.000,00 (dwadzieścia
dziewięć milionów sto siedemdziesiąt dwa tysiące) złotych.
Ponadto Zarząd Spółki informuje, że w dniu 27 października 2015 r. 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r.
poz. 1382) otrzymał od Przewodniczącego Rady Nadzorczej Andrzeja Hołója zawiadomienie, że
zmniejszył on udział poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Zgodnie z zawiadomieniem, Andrzej Hołój zbył akcje na podstawie umowy przeniesienia własności
akcji tytułem wkładu niepieniężnego zawartej w dniu 21 października 2015 roku w Krakowie. Przed
zmianą Andrzej Hołój posiadał 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 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 Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka
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komandytowo – akcyjna z siedzibą w Skawinie („ABH Investments”) 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 zawiadomienia Andrzej Hołój nie ma zamiaru dalszego zwiększania udziału
w ogólne liczbie głosów w okresie kolejnych 12 miesięcy od dnia złożenia zawiadomienia.
Zgodnie z zawiadomieniem, Andrzej Hołój pozostaje w stosunku dominacji ze spółką ABH
Investments, jako jej jedyny akcjonariusz, a także Prezes Zarządu oraz jedyny wspólnik jedynego
komplementariusza ABH Investments. ABH Investments 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.
Zgodnie z zawiadomieniem, Andrzeja Hołója nie wiążą z żadnym podmiotem jakiekolwiek umowy w
przedmiocie przekazania uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji 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
2015-10-27
2015-10-27

Imię i Nazwisko
Aneta Raczek
Artur Depta

Stanowisko
Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu

Podpis

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.

