
 Informacje przekazywane do 

Zarządu Seco Warwick S.A./ Komisji Nadzoru Finansowego 

na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie 

 

Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) oraz ust. 2 pkt 1a) Ustawy z dnia 29 lipca 

2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 184 

poz. 1539 z późniejszymi zmianami) Zarząd SECO WARWICK S.A. informuje, iż udział w 

ogólnej liczbie głosów w SECO WARWICK S.A. („Spółka”) w związku z posiadanymi akcjami 

własnymi uległ zwiększeniu do poziomu 17,499 % udziału w ogólnej liczbie głosów na 

Walnym Zgromadzeniu Spółki.  

Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce nastąpiła dnia 28 października 

2021 roku na skutek rozliczenia transakcji nabycia 595.488 akcji własnych [słownie: pięćset 

dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem], co odpowiada 5,78% kapitału 

zakładowego Spółki i uprawnia do wykonywania 5,78% ogólnej liczby głosów na jej Walnym 

Zgromadzeniu Spółki. Do nabycia ww. akcji doszło na skutek ofert sprzedaży akcji złożonych 

w odpowiedzi na Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Spółki, które Zarząd 

SECO/WARWICK S.A.  skierował działając na podstawie: upoważnienia udzielonego w 

uchwale nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 października 2021 r. w 

sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki oraz określenia zasad 

nabywania akcji własnych w celu umorzenia lub przeznaczenia na potrzeby istniejących lub 

przyszłych programów motywacyjnych w Spółce lub podmiotach zależnych lub dalszej 

odsprzedaży oraz uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 

października 2021 r. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na 

realizację odkupu akcji własnych Spółki. 

Przed ww. zmianą Spółka posiadała 1.206.701 akcji własnych, które uprawniały do 

1.206.701 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i stanowiły 11,72% ogólnej liczby głosów 

oraz 11,72% udziału w jej kapitale zakładowym. 

Po ww. zmianie Spółka posiada 1.802.189 akcji własnych, które uprawniają do 

1.802.189 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i stanowią 17,499% ogólnej liczby 

głosów oraz 17,499% udziału w jej kapitale zakładowym. 

Jednocześnie Zarząd informuję, iż Spółka nie  posiada podmiotów zależnych 

posiadających akcje SECO WARWICK S.A. oraz 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. Spółka nie posiada również instrumentów finansowych, o których 

mowa w art.69b ww. Ustawy.   

  


