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Korekta zawiadomienia z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie 
głosów w spółce Ackerman S.A. 

 

W związku z omyłkowym nieuwzględnieniem w zawiadomieniu z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmniejszeniu 
udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Ackerman S.A., skierowanym przez DMS Holding sp. z o.o. 
jako podmiot dominujący, pośredniego udziału w liczbie głosów posiadanego przed podmiot zależny, 
stosownie do art. 87 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, spółka 
DMS Holding sp. z o.o. przesyła korektę Zawiadomienia. 

Było: 

DMS Holding sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, stosownie do art. 69 ust. 2 pkt 2) w zw. z art. 69 ust. 1 
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: „Ustawa o Ofercie”) niniejszym 
zawiadamia o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Ackerman S.A. (dalej: „Spółka”) 
w wyniku zbycia w dniu 22 stycznia 2020 r. poza rynkiem zorganizowanym 49.500 sztuk akcji Spółki. 

Przed zbyciem akcji Spółki w dniu 22 stycznia 2020 roku DMS Holding sp. z o.o. posiadała 858.800 

akcji Spółki, a ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosił 85,88%, liczba głosów z tych 

akcji wynosiła 858.800, a ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów wynosił 85,88. 

Po zbyciu akcji Spółki w dniu 22 stycznia 2020 roku Spółka posiada 809.300 akcji własnych,  

a ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 80,93%, liczba głosów z tych akcji wynosi 

809.300, a ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów wynosi 80,93%. 

Spółka jako podmiot zależny od DMS Holding sp. z o.o. w rozumieniu Ustawy o Ofercie, posiada 54.943 

sztuk akcji własnych spółki, co stanowi 5,4943 % udziału w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie 

głosów w Spółce. 

Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) Ustawy o Ofercie oraz nie występują 

okoliczności, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7) i 8) Ustawy o Ofercie. 

Łączna suma liczby głosów obliczona zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 9) Ustawy o Ofercie wynosi 809.300 

głosów, a jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce 80,93%, 
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Winno być: 

DMS Holding sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, stosownie do art. 69 ust. 2 pkt 2) w zw. z art. 69 ust. 1 
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: „Ustawa o Ofercie”) niniejszym 
zawiadamia o zmniejszeniu bezpośredniego udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Ackerman S.A. 
(dalej: „Spółka”) w wyniku zbycia w dniu 22 stycznia 2020 r. poza rynkiem zorganizowanym 49.500 
sztuk akcji Spółki. 

Jednocześnie, DMS Holding sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, stosownie do art. 69 ust. 2 pkt 2) w zw. 
z art. 69 ust. 1, niniejszym zawiadamia o pośrednim zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w 
Spółce przez podmiot zależny w wyniku nabycia przez Spółkę w dniu 22 stycznia 2020 r. poza rynkiem 
zorganizowanym 50.000 sztuk akcji własnych Spółki. 

Przed zbyciem akcji Spółki w dniu 22 stycznia 2020 roku DMS Holding sp. z o.o. posiadał:  

• bezpośrednio 858.800 akcji Spółki, a ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki 

wynosił 85,88%, liczba głosów z tych akcji wynosiła 858.800, a ich procentowy udział w ogólnej 

liczbie głosów wynosił 85,88%; 

• pośrednio, poprzez podmiot zależny Ackerman S.A. 4.943 akcji Spółki, a ich procentowy udział 

w kapitale zakładowym Spółki wynosił 0,4943 %, liczba głosów z tych akcji wynosiła 4.943, a 

ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów wynosił 0,4943 %; 

• łącznie, bezpośrednio oraz poprzez podmiot zależny (Ackerman S.A.), DMS Holding sp. z o.o. 

posiadał 863.743 akcji Spółki, a ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosił 

86,374%, liczba głosów z tych akcji wynosiła 863.743, a ich procentowy udział w ogólnej liczbie 

głosów wynosił 86,374%. 

Po zbyciu akcji Spółki w dniu 22 stycznia 2020 roku DMS Holding sp. z o.o. posiada: 

• bezpośrednio 809.300 akcji Spółki, a ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki 

wynosi 80,93%, liczba głosów z tych akcji wynosi 809.300, a ich procentowy udział w ogólnej 

liczbie głosów wynosi 80,93%; 

• pośrednio, poprzez podmiot zależny Ackerman S.A. 54.943 akcji Spółki, a ich procentowy udział 

w kapitale zakładowym Spółki wynosi 5,4943 %, liczba głosów z tych akcji wynosi 54.943, a ich 

procentowy udział w ogólnej liczbie głosów wynosi 5,4943 %; 

• łącznie, bezpośrednio oraz poprzez podmiot zależny (Ackerman S.A.), DMS Holding sp. z o.o. 

posiada 864.243 akcji Spółki, a ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 

86,42%, liczba głosów z tych akcji wynosi 864.243, a ich procentowy udział w ogólnej liczbie 

głosów wynosi 86,42%. 

Spółka jako podmiot zależny od DMS Holding sp. z o.o. w rozumieniu Ustawy o Ofercie, posiada 54.943 

sztuk akcji własnych Spółki, co stanowi 5,4943 % udziału w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie 

głosów w Spółce. 

Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) Ustawy o Ofercie oraz nie występują 

okoliczności, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7) i 8) Ustawy o Ofercie. 

Łączna suma liczby głosów obliczona zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 9) Ustawy o Ofercie wynosi 864.243 

głosów, a jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce 86,42%. 


