
Warszawa, dnia 28 kwietnia 2016 r. 

 

RAPORT BIEŻĄCY NUMER 31/2016 

Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych 

Zarząd Spółki "MDI ENERGIA S.A. (dalej jako: „Spółka”), działając w trybie art. 70 pkt. 1) ustawy o 
ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539), informuje o otrzymaniu w 
dniu 27 kwietnia 2016 roku zawiadomienia na podstawie art. 69 ust. 1 i 4 ww. ustawy od  IPOPEMA 
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, zarządzającego funduszem 
IPOPEMA 12 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (dalej jako „Fundusz”).  
 
W wyniku rozliczenia transakcji zawartych w związku z wezwaniem do zapisów na sprzedaż akcji 
Spółki, ogłoszonego przez Fundusz w dniu 7 marca 2016 roku („Wezwanie”), Fundusz nabył łącznie  
11.613 akcji Spółki, przy czym: 
- 11.611 akcji na okaziciela serii D, zostało nabytych w transakcji zawartej i rozliczonej w dniu 
13 kwietnia 2016 roku, 
- 2 akcje na okaziciela zdematerializowane, zostały nabyte w transakcji zawartej w dniu 12 kwietnia 
2016 roku i rozliczonej w dniu 13 kwietnia 2016 roku. 
 
Nabyte przez Fundusz akcje Spółki uprawniają do 11.613 głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Akcjonariuszy Spółki, co odpowiada 0,025 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Akcjonariuszy Spółki. 
 
Przed Wezwaniem Fundusz posiadał łącznie (bezpośrednio i pośrednio) 30.420.000 akcji Spółki, 
reprezentujących 65,974812 % kapitału Spółki, uprawniających ich posiadacza do wykonywania 
30.420.000 głosów, stanowiących 65,974812 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.  
W wyniku Wezwania Fundusz posiada łącznie (bezpośrednio i pośrednio) 30.431.613 akcji Spółki, co 
stanowi 65,999998 % kapitału zakładowego Spółki i daje 30.431.613 głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, stanowiących 65,999998 % łącznej liczby głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. 
 
W okresie 12 miesięcy od złożenia niniejszego zawiadomienia, Fundusz  nie planuje zwiększenia 
udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki. 
 
 

Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu. 

 

Podstawa prawna: 

 
Art. 70 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 
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