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Zawiadomienie o liczbie akcji nabytych w wezwaniu oraz procentowym udziale w ogólnej 

liczbie głosów osiągniętym w wyniku wezwania 

 

Działając na podstawie art. 77 ust. 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, 

zawiadamiamy o liczbie akcji nabytych przez Zarmen sp. z o.o. w wyniku przeprowadzonego przez tę spółkę na 

podstawie art. 91 ust. 5 w/w ustawy wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Kofama Koźle S.A. z siedzibą w 

Warszawie przy ul. Chłodnej 51, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 000406958 (dalej 

Kofama Koźle S.A. lub Spółka) oraz procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów osiągniętym przez Zarmen sp. 

z o.o. w wyniku tego wezwania. 

 

Działając w trybie art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych podajemy 

następujące informacje: 

 

1) Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie 

Zawarcie w dniu 24 czerwca 2020 r. roku - w wyniku przeprowadzonego w dniach od 27 kwietnia 2020 r. do 

24 czerwca 2020 r. wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Kofama Koźle S.A. - transakcji kupna 

356.770 akcji Kofama Koźle S.A. powodujące, iż bezpośredni udział Zarmen sp. z o.o. w ogólnej liczbie 

głosów w Kofama Koźle S.A. zwiększył się o 356.770 akcji uprawniających do wykonywania 356.770 głosów, 

co stanowi wzrost o 4,11 % w ogólnej liczbie głosów w Kofama Koźle S.A. 

 

2) Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki 

oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 

6.412.905 akcji stanowiących 73,79 % kapitału zakładowego Kofama Koźle S.A., uprawniających do 

wykonywania 6.412.905 głosów, co stanowiło 73,79 % w ogólnej liczbie głosów Kofama Koźle S.A. 

 

 

3) Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba 

głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 



 

 

6.769.675 akcji stanowiących 77,89 % kapitału zakładowego Kofama Koźle S.A., uprawniających do 

wykonywania 6.769.675 głosów, co stanowi 77,89 % w ogólnej liczbie głosów Kofama Koźle S.A. 

4) Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki 

Nie występują podmioty zależne wobec Zarmen sp. z o.o. posiadające akcje Kofama Koźle S.A. 

 

 

5) Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie 

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 

obrotu oraz o spółkach publicznych 

Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie 

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz 

o spółkach publicznych. 

 

 

6) Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku 

o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 

systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany 

jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów 

finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez 

rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz 

dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji; 

Zarmen sp. z o.o. nie posiada głosów, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku 

o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 

obrotu oraz o spółkach publicznych. 

 

 

7) Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni 

lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaju 

lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych 

Zarmen sp. z o.o. nie posiada głosów, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku 

o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 

obrotu oraz o spółkach publicznych. 

 

 

8) Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 3, 7 i 8 ustawy z dnia 29 lipca 

2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i jej procentowy udział w ogólnej 

liczbie głosów 

Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 3, 7 i 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 

roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 

systemu obrotu oraz o spółkach publicznych wynosi 6.769.675 głosów, co stanowi 77,89 % w ogólnej liczbie 

głosów Kofama Koźle S.A. 

 

 

Nadmieniamy, iż posiadane przez Zarmen sp. z o.o. akcje Kofama Koźle S.A. są akcjami jednego rodzaju. 

 

 

 

 

Aneta Rokicka 

Wiceprezes Zarządu 


