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Data sporządzenia: 2018-12-19 

 

Temat: Zawiadomienie o przekroczeniu progu 10% głosów na Walnym Zgromadzeniu  

 

Podstawa prawna wybierana w ESPI: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego 

pakietu akcji  

 

Zarząd Spółki Enter Air S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 18 grudnia 2018 roku 

zawiadomienia od Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. zarządzającego Generali 

Otwartym Funduszem Emerytalnym i Generali Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym (zwanych 

łącznie „Funduszami”) z siedzibą w Warszawie o zwiększeniu przez Fundusze udziału w ogólnej 

liczbie głosów w Spółce powyżej progu 10 % ogólnej liczby głosów w Spółce.  

 

Zgodnie z treścią przedmiotowego zawiadomienia: 

 

1. Zwiększenie udziału Funduszy w ogólnej liczbie głosów Spółki nastąpiło w wyniku transakcji 

zakupu akcji zawartej w dniu 14 grudnia 2018 r.  

 

2. Przed zmianą udziału Fundusze posiadały 1.709.601 (słownie: jeden milion siedemset dziewięć 

tysięcy sześćset jeden) akcji, co stanowiło 9,74 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 

1.709.601 (słownie: jeden milion siedemset dziewięć tysięcy sześćset jeden) głosów na 

Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 9,74% udziału w ogólnej liczbie 

głosów, w tym Generali Otwarty Fundusz Emerytalny posiadał 1.708.751 akcji stanowiących 

9,74% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 1.708.751 głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 9,74 % udziału w ogólnej liczbie głosów. 

 

3. Po rozliczeniu transakcji Fundusze posiadają 1.779.601 (słownie: jeden milion siedemset 

siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset jeden) akcji Spółki co stanowi 10,14 % w kapitale 

zakładowym Spółki i uprawnia do 1.779.601 (słownie: jeden milion siedemset siedemdziesiąt 

dziewięć tysięcy sześćset jeden) głosów, które stanowią 10,14 % ogólnej liczby głosów na 

Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, w tym Generali Otwarty Fundusz Emerytalny 

posiada 1.778.751 akcji stanowiących 10,14% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 

1.778.751 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 10,14 % 

udziału w ogólnej liczbie głosów. 

 

4. Nie występują podmioty zależne od Funduszy posiadające akcje Spółki, jak również nie 

występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt.3 lit. c. Ustawy.  

 

Przedmiotowe zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.  
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