
Warszawa, 05 stycznia 2016 r. 

 

RAPORT BIEŻĄCY NUMER 9/2016 

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 „MDI ENERGIA”; „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 4 stycznia 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”).  
Zawiadomienie dotyczy nabycia przez Fundusz akcji i osiągnięcia 65,97 % zaangażowania w 
kapitale i ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki MDI ENERGIA S.A., w 
związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego.   
 

Pełna treść zawiadomienia poniżej: 

„Niniejszym, IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie 
(„IPOPEMA TFI"), ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa, na podstawie przepisów art. 69 ust. 1 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 (t.j. Dz. U. z 
2013 r., poz. 1382, dalej „Ustawa”), informuje, że w związku z raportem bieżącym spółki MDI 
Energia S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) nr 79/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. o 
rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki związanego z emisją akcji serii B, C i D, 
Towarzystwo powzięło informację o zmianie udziału funduszy inwestycyjnych zarządzanych 
przez Towarzystwo w ogólnej liczbie głosów w Spółce. 

W wyniku tego zdarzenia udział funduszu IPOPEMA 12 Funduszu Inwestycyjnego 
Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (dalej „Fundusz”) w ogólnej liczbie głosów na walnym 
zgromadzeniu Spółki przekroczył próg 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 331/3%, 50%. 

Przed ww. zdarzeniem Fundusz nie posiadał akcji Spółki. 

Po ww. zdarzeniu Fundusz posiada 30 420 000 akcji Spółki, co stanowi 65,97% kapitału 
zakładowego Spółki i daje 30 420 000 głosów stanowiących 65,97% w ogólnej liczbie głosów 
na walnym zgromadzeniu Spółki. 

Przed w/w zdarzeniem fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo nie posiadały 
akcji Spółki. 

Po ww. zdarzeniu fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo, w tym Fundusz 
posiadają łącznie 30 420 000 akcji, co stanowi 65,97% kapitału zakładowego Spółki i daje 30 
420 000 głosów, oraz 65,97% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

Brak jest podmiotów zależnych od Funduszu posiadających akcje Spółki. 



Fundusz na zasadzie art. 73 ust. 2 Ustawy zamierza w terminie trzech miesięcy od 
przekroczenia 33% ogólnej liczby głosów w Spółce ogłosić wezwanie do zapisywania się na 
sprzedaż lub zamianę akcji Spółki w liczbie powodującej osiągnięcie 66% ogólnej liczby 
głosów. Niezależnie od tego, Towarzystwo jako podmiot zarządzający Funduszem oraz 
innymi funduszami inwestycyjnymi nie wyklucza zwiększenia jak i zmniejszenia stanu 
zaangażowania w Spółkę w okresie 12 miesięcy od złożenia niniejszego zawiadomienia”. 

 

 

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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