
Bielsk Podlaski, dnia 30 maja 2019 r. 
 
UNIBEP Spółka Akcyjna 
ul. 3 Maja 19, 
17-100 Bielsk Podlaski 

 
 

 
Do: 
Komisja Nadzoru Finansowego  
Departament Infrastruktury Rynku Kapitałowego 
i Nadzoru Obrotu 
Plac Powstańców Warszawy 1 
00-950 Warszawa 
 
UNIBEP Spółka Akcyjna 
ul. 3 Maja 19, 
17-100 Bielsk Podlaski 

 
 
 

ZAWIADOMIENIE  
 
Działając w imieniu spółki pod firmą UNIBEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku Podlaskim („Spółka”, 
„Emitent”), w wykonaniu obowiązku określonego w 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 (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 623) („Ustawa”) niniejszym 
zawiadamiamy, że w związku z prowadzonym skupem akcji własnych Spółki, w wyniku zawarcia 
i rozliczenia w dniu 29 maja 2019 r. transakcji nabycia poza rynkiem regulowanym 1.000.000 akcji 
własnych Spółki („Zmiana Udziału”), doszło do zwiększenia o 2,85% dotychczasowego udziału 
Emitenta w ogólnej liczbie głosów Spółki, a tym samym do przekroczenia progu 5% ogólnej liczby 
głosów Spółki.  

1. Przed Zmianą Udziału Spółka posiadała 1.000.000 akcji Spółki, stanowiących 2,85% akcji 
w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 1.000.000 głosów, 
co stanowiło 2,85% ogólnej liczby głosów Spółki. 

2. Po Zmianie Udziału Spółka posiada 2.000.000 akcji Spółki, stanowiących 5,7% akcji w kapitale 
zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 2.000.000 głosów, co stanowi 5,7% 
ogólnej liczby głosów Spółki. 

3. Nie istnieją podmioty zależne od Spółki posiadające akcje Spółki. 
4. Nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy. 
5. Spółka nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy. 
6. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 2, 7 i 8 Ustawy 

przysługujących Spółce wynosi 1.000.000 głosów, co stanowi 2,85% ogólnej liczby głosów 
Spółki. 

 
Jednocześnie wskazujemy, że zgodnie z art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Spółka nie wykonuje 
praw udziałowych z akcji własnych, z wyjątkiem uprawnień do ich zbycia lub wykonywania czynności, 
które zmierzają do zachowania tych praw.   
 
 

W imieniu Spółki 
 
 
 

      ________________________ 
        


