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Grupa Kęty S.A. 
ul. Kościuszki 111 
32-650 Kęty 

 
 
 
 

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A. zarządzające Allianz Polska 
Otwartym Funduszem Emerytalnym, dalej OFE oraz zarządzające Allianz Polska Dobrowolnym 
Funduszem Emerytalnym, dalej DFE, uprzejmie informuje, iż w wyniku transakcji w dniu 23.05.2022 r. 
na akcjach spółki Grupa Kęty S.A., udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów spółki 
Grupa Kęty S.A. na rachunku OFE oraz łącznie na rachunkach OFE i DFE zmniejszył się poniżej 5%. 

 
Przed transakcją na rachunku OFE zapisanych było 489 026 akcji, stanowiących 5,0675 % 

udziału w kapitale zakładowym spółki, co dawało prawo do wykonywania 489 026 głosów z akcji 
stanowiących 5,0675 %  udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA spółki.  

Łącznie na rachunkach OFE i DFE zapisanych było 489 621  akcji, stanowiących 5,0737 % 
udziału w kapitale zakładowym spółki, co dawało prawo do wykonywania 489 621 głosów z akcji 
stanowiących 5,0737 %  udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA spółki.  

 
Po transakcji stan na rachunku OFE zmniejszył się do 481 889 akcji, stanowiących 4,9936% 

udziału w kapitale zakładowym spółki, co daje prawo do wykonywania 481 889 głosów z akcji 
stanowiących 4,9936% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA spółki. 

Łącznie stan na rachunkach OFE i DFE zmniejszył się do 482 484 akcji, stanowiących 4,9998% 
udziału w kapitale zakładowym spółki, co daje prawo do wykonywania 482 484 głosów z akcji 
stanowiących 4,9998% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA spółki. 

 

 

Z poważaniem, 
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