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Treść raportu:
Zarząd AC S.A. („Spółka”) z siedzibą w Białymstoku informuje, iż w dniu dzisiejszym
otrzymał od Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Forum TFI S.A.”)
reprezentującego Forum 52 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („Forum 52 FIZ”)
zawiadomienie o przekroczeniu przez Forum 52 FIZ progu 5% ogólnej liczby głosów na
Walnym Zgromadzeniu AC S.A., na skutek nabycia w dniu 08.09.2014 r. od November1
sp. z o.o. SKA 649.225 akcji Spółki.
Bezpośrednio przed zmianą udziału Forum 52 FIZ posiadał 57.926 akcji Spółki, co daje
0,6% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce oraz w kapitale zakładowym Spółki.
Po dokonaniu transakcji Forum 52 FIZ posiada 707.151 akcji Spółki, co daje 7,38%
udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce oraz w kapitale zakładowym Spółki. Ogólna
liczba akcji Spółki wynosi 9.581.150.
Jeden z funduszy inwestycyjnych zamkniętych zarządzanych przez Forum TFI S.A.
posiada 4,31% akcji Spółki, dających prawo do wykonywania 4,31% głosów ogólnej
liczby głosów w Spółce. W związku z powyższym fundusze inwestycyjne zarządzane
przez Forum TFI S.A. posiadają łącznie 11,69% akcji Spółki, dających prawo do
wykonywania 11,69% głosów ogólnej liczby głosów w Spółce.
Forum TFI S.A. nie wyklucza w perspektywie 12 miesięcy od dnia przekroczenia udziału
10% w ogólnej liczbie głosów w Spółce dalszego nabywania przez zarządzane przez nie
fundusze inwestycyjne akcji Spółki w zależności od sytuacji rynkowej oraz potrzeb
portfeli inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Forum TFI S.A.
Zarówno Fundusz Forum 52 FIZ, jak również fundusze inwestycyjne zarządzane przez
Forum TFI S.A. nie zawarły umowy, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do
wykonywania prawa głosu, o której mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3) lit. c) ustawy o ofercie
publicznej.
Podstawa prawna: art. 69 ust. 1 pkt 1) w związku z art. 87 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 (tekst
jedn. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.)

