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Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy      Kapitał zakładowy 18 460 400 zł 
XIII Wydział Gospodarczy KRS      (w całości opłacony) 
nr KRS 0000019384                                                 NIP: 526-17-88-449 

Warszawa, 16 czerwca 2021 r. 

 

UJAWNIENIE STANU POSIADANIA 

Działając na podstawie art. 69 ust. 1 i 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 fundusze inwestycyjne zarządzane przez PKO Towarzystwo 

Funduszy Inwestycyjnych S.A. informują o przekroczeniu progu 10% ogólnej liczby głosów w spółce 

Radpol S.A. 

Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie: 

8 czerwca 2021 r. – transakcje sprzedaży akcji Spółki na rynku regulowanym – Giełda Papierów 

Wartościowych. 

Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału 3 900 383 

Procentowy udział w kapitale zakładowym spółki 10,1943% 

Liczba głosów z tych akcji 3 900 383 

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 10,1943% 

  

Liczba akcji posiadanych po zmianie udziału 3 809 242 

Procentowy udział w kapitale zakładowym spółki 9,9560% 

Liczba głosów z tych akcji 3 809 242 

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 9,9560% 

 

Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia posiadające akcje spółki – nie 

dotyczy. 

Osoby trzecie, z którymi zawarto umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do 

wykonywania prawa głosu – nie dotyczy. 

Jednocześnie, fundusze inwestycyjne zarządzane przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 

S.A. informują iż nie posiadają instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 

oraz art. 69b 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. 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Radpol S.A., ul. Batorego 14, 77-300 Człuchów, e-mail: mboguslawska@radpol.com.pl 

2. Komisja Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa, e-mail: znaczne.pakiety@knf.gov.pl 
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