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Informacja o zmianie stanu posiadania znaczących akcjonariuszy Spółki 

 
Zarząd Spółki ATC Cargo S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej: „Spółka”, „Emitent”), w oparciu  

o powiadomienia o nabyciu i posiadaniu znacznego pakietu akcji Spółki, otrzymane w dniu  
12 lutego 2018 roku od spółki Worldwide Overseas Holdings Pte. Ltd. z siedzibą w Singapurze oraz 

Funduszy Inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.  
z siedzibą w Warszawie, w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca  

2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych  

do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informuje o zmianach stanu 
posiadania wskazanych akcjonariuszy Spółki. 

 
I. 

 

Zgodnie z treścią zawiadomienia otrzymanego od spółki Worldwide Overseas Holdings Pte. Ltd.  
(dalej: Worldwide Overseas) Emitent przekazuje, iż 9 lutego 2018 roku, na podstawie umowy 

sprzedaży akcji, Worldwide Overseas nabyła 500.000 akcji na okaziciela Emitenta.  
 

W związku z transakcją nabycia akcji Worldwide Overseas osiągnęła 5,19 % w ogólnej liczbie głosów 
na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ATC Cargo S.A., co oznacza, że Worldwide Overseas 

przekroczyła próg 5 % udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki. 

 
Liczba akcji Spółki posiadanych przez Worldwide Overseas Holdings Pte. Ltd. przed zmianą udziału: 

 
Akcje na okaziciela 

 0 akcji na okaziciela  

 0,00 % udział w kapitale zakładowym Spółki 
 0 głosów z akcji 

 0,00 % udział w ogólnej liczbie głosów 
 

Przed opisaną wyżej transakcją, spółka Worldwide Overseas nie posiadała żadnych akcji Emitenta,  

a zatem nie posiadała prawa głosu w Spółce. 
 

Liczba akcji Spółki posiadanych przez Worldwide Overseas Holdings Pte. Ltd. po zmianie udziału: 
 

Akcje na okaziciela 
 500.000 akcji na okaziciela  

 7,54 % udział w kapitale zakładowym Spółki 

 500.000 głosów z akcji 
 5,19 % udział w ogólnej liczbie głosów 

 
Akcjonariusz Worldwide Overseas posiada łącznie 500.000 akcji Spółki. Wszystkie posiadane przez 

spółkę Worldwide Overseas akcje dają uprawnienia do wykonywania 500.000 głosów,  

co stanowi 5,19 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu ATC Cargo S.A. oraz  7,54 % 
kapitału zakładowego Spółki.  

 
II. 

 
Zgodnie z treścią zawiadomienia otrzymanego od Funduszy Inwestycyjnych zarządzanych przez 

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. (dalej: TFI PZU S.A.) Emitent przekazuje, iż 9 lutego 

2018 roku, na podstawie umowy sprzedaży akcji, TFI PZU S.A. zbyła 500.000 akcji na okaziciela 
Emitenta, w transakcji dokonanej poza rynkiem regulowanym. 

 



W związku z transakcją zbycia akcji udział TFI PZU S.A. w ogólnej liczbie głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Akcjonariuszy ATC Cargo S.A. zmniejszył się z 14,13 % do 8,94 %, co oznacza zejście  

poniżej progu 10 % udziału w ogólnej liczbie głosów. 
 

Liczba akcji Spółki posiadanych przez Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo Funduszy 
Inwestycyjnych PZU S.A. przed zmianą udziału: 

 

Akcje na okaziciela 
 1.361.607 akcji na okaziciela  

 20,5342 % udział w kapitale zakładowym Spółki 
 1.361.607 głosów z akcji 

 14,1378 % udział w ogólnej liczbie głosów 
 

Liczba akcji Spółki posiadanych przez Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo Funduszy 

Inwestycyjnych PZU S.A. po zmianie udziału: 
 

Akcje na okaziciela 
 861.607 akcji na okaziciela  

 12,9937 % udział w kapitale zakładowym Spółki 

 861.607 głosów z akcji 
 8,9462 % udział w ogólnej liczbie głosów 

 
Akcjonariusz TFI PZU S.A. posiada łącznie 861.607 akcji Spółki. Wszystkie posiadane przez TFI PZU 

S.A. akcje dają uprawnienia do wykonywania 861.607 głosów, co stanowi 8,95 % ogólnej liczby 
głosów na Walnym Zgromadzeniu ATC Cargo S.A. oraz 12,99 % kapitału zakładowego Spółki.  

 

 
Podstawa prawna: 

art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 

 

 
Osoby reprezentujące Spółkę: 

· Artur Jadeszko - Prezes Zarządu 
· Wiktor Bąk - Wiceprezes Zarządu 


