
          
        

 

 

Typ raportu   Raport bieżący 

Numer            5/2019  

Podmiot         LUG S.A. 

 

Temat: Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym 

Zgromadzeniu LUG S.A. poniżej progu 10% 

 

Treść raportu: Zarząd spółki LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze („Emitent”) informuje, że 

w dniu 10 lipca 2019 roku powziął w trybie 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 (Dz.U. 2018 poz. 512 z późn. 

zm.) informację o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu 

przez NOVO Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzany przez OPERA Towarzystwo Funduszy 

Inwestycyjnych S.A. na podstawie otrzymanego zawiadomienia sporządzonego w dniu 8 lipca 

2019 roku, o następującej treści: 

 

„Działając na podstawie art. 69 ust. 1 w związku z art.87 ust. 1 pkt 2 lit a oraz ust. 3 lit b ustawy 

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

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, OPERA 

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., zawiadamia niniejszym, że NOVO Fundusz 

Inwestycyjny Otwarty zarządzany przez OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 

(dalej „Towarzystwo”) posiada łącznie 719 805 akcji spółki LUG S.A. co stanowi 10,00 % głosów 

na walnym zgromadzeniu spółki. Przyczyną zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów były 

transakcje sprzedaży akcji LUG S.A. rozliczone w dniu 8 lipca 2019 r. 

 

Przed zmianą NOVO Fundusz Inwestycyjny Otwarty posiadał łącznie 720 505 akcji spółki LUG 

S.A., co stanowiło 10,01% głosów na walnym zgromadzeniu spółki. 

 

Jednocześnie Towarzystwo, zawiadamia, że fundusze zarządzane przez Towarzystwo, posiadają 

łącznie 1 349 715 akcji spółki LUG S.A., co stanowi 18,75 % głosów na walnym zgromadzeniu 

spółki. 

 

Przed zmianą udziału fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo posiadały łącznie 

1 350 415 akcji LUG S.A., co stanowiło 18,76 % kapitału zakładowego tej spółki. Przed zmianą 

udziału akcje będące w posiadaniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo 

dawały łącznie 1 350 415 głosów na walnym zgromadzeniu spółki LUG S.A., co stanowiło 18,76 

% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki.” 

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji 

 

Osoby reprezentujące spółkę:  

Ryszard Wtorkowski – Prezes Zarządu  


