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Treść raportu:
Na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu
obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.),
Marvipol S.A. [Emitent] informuje, iż w dniu 17 września 2014 r. Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych PZU S.A. z siedzibą w Warszawie [TFI-PZU] działając w imieniu i na rzecz
zarządzanych przez siebie funduszy inwestycyjnych:
1. PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy,
2. PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Universum i
3. PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji
[Fundusze TFI-PZU],
złożyło zawiadomienie o zwiększeniu, w wyniku zawarcia transakcji zwykłej na Giełdzie
Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, udziału Funduszy TFI-PZU i przekroczeniu
progu 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Marvipol S.A. [WZ].
TFI-PZU, wypełniając dyspozycję art. 69 ust. 1. pkt 1) w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2) lit. a)
Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zawiadomił Emitenta o:
- zwiększeniu udziału Funduszy TFI-PZU w Marvipol S.A. z 4,93% do 5,17%, tj. do
poziomu powyżej 5% ogólnej liczby głosów.
Przed zmianą udziału liczba akcji będących w posiadaniu Funduszy TFI-PZU wynosiła
2.048.771, co stanowiło 4,93% w kapitale zakładowym Marvipol S.A. Z akcji tych
przysługiwało 2.048.771 głosów, co stanowiło 4,93% w ogólnej liczbie głosów na Walnym
Zgromadzeniu Marvipol S.A.
Po zmianie udziału liczba akcji będących w posiadaniu Funduszy TFI-PZU wynosi
2.148.771, co stanowi 5,17% w kapitale zakładowym Marvipol S.A. Z akcji tych
przysługuje 2.148.771 głosów, co stanowi 5,17% w ogólnej liczbie głosów na Walnym
Zgromadzeniu Marvipol S.A.

