
Poznań, dnia 29 lipca 2021 r. 

 

Komisja Nadzoru Finansowego 

Piękna 20 

00-549 Warszawa 

 

POZBUD S.A. 

ul. Gryfińska 1 

 60-192 Poznań 

 

Szanowni Państwo, 

Działając zgodnie z art. 69 ustawy z dn. 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 

spółkach publicznych (Dz.U. z 2009, Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.) informuję o nabyciu 

znaczącego pakietu akcji spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Gryfińska 1, 

60-192 Poznań, KRS: 0000284164, REGON: 634378466, NIP: 7772668150 (dalej Spółka).  

 

Nabycie akcji nastąpiło w ramach transakcji zrealizowanych w dniu 29 lipca 2021 roku za 

pośrednictwem Trigon Dom Maklerski S.A.  

 

Zrealizowane transakcje dotyczą nabycia: 

 

RODZAJ PAPIERU WARTOŚCIOWEGO:  akcje na okaziciela, zdematerializowane, zwykłe, 

dopuszczone do obrotu 

WARTOŚĆ NOMINALNA:    1,00 złoty 

ISIN:       PLPZBDT00013  

LICZBA  AKCJI:  1.550.016 (milion pięćset pięćdziesiąt tysięcy 

szesnaście) 

 

RODZAJ PAPIERU WARTOŚCIOWEGO:  akcje na okaziciela serii H, zdematerializowane, 

zwykłe, niewprowadzone do obrotu 

WARTOŚĆ NOMINALNA:    1,00 złoty 

ISIN:       PLPZBDT00070 

LICZBA  AKCJI:  5.425.174 (pięć milionów czterysta dwadzieścia 

pięć tysięcy sto siedemdziesiąt cztery) 

 

RODZAJ PAPIERU WARTOŚCIOWEGO:  akcje imienne, zdematerializowane, 

uprzywilejowane, niewprowadzone do obrotu 

WARTOŚĆ NOMINALNA:    1,00 złoty 

ISIN:       PLPZBDT00062 

LICZBA  AKCJI:  3.894.000 (trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt 

cztery tysiące) 

 

 

 

Udział procentowy w kapitale zakładowym nabytych akcji: łącznie 24,24% (w tym: imienne 



8,68%, na okaziciela serii H: 12,10%, na okaziciela pozostałe: 3,46%). 

Liczba głosów w ogólnej liczbie głosów nabytych akcji: 30,30% (w tum: imienne 15,98%, na 

okaziciela serii H 11,13%, na okaziciela pozostałe 3.18%). Liczba głosów nabytych akcji 

14.763.190 (w tym imienne: 7.788.000, na okaziciela serii H 5.425.174, na okaziciela pozostałe 

1.550.016). 

 

Przed opisaną powyżej transakcją posiadałem 457.433 akcji w Spółce, stanowiących 1,02% 

udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,94% w całkowitej liczbie głosów (liczba głosów: 

457.433). 

 

Po dokonaniu opisanej powyżej transakcji posiadam łącznie 11.326.623 akcji w Spółce, 

stanowiących 25,26% udziału w kapitale zakładowym spółki oraz 15.220.623 głosów dających 

31,23% całkowitej liczby głosów. 

 

 

 

Z poważaniem, 

 

 

Andrzej Raubo 
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