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Zawiadomienie od Nationale-Nederlanden PTE S.A. na podstawie art. 69
ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych- korekta.

Treść raportu:

RB 27/2015
W nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 26/2015, Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą
w Raciborzu („Spółka” lub „RAFAKO”) informuje, że w otrzymał od Nationale-Nederlanden
Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. („N-N PTE”) pismo korygujące
wcześniejsze zawiadomienie, o następującej treści:
„Działając w imieniu Funduszy Nationale-Nederlanden OFE i Nationale-Nederlanden DFE
reprezentowanych przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne
S.A., informujemy, że w komunikacie z dnia 29 lipca 2015r. została błędnie podana ilość
posiadanych przez Fundusze akcji i praw do akcji. Poniżej komunikat w prawidłowym
brzmieniu.
Działając zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 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.) informujemy, że
w wyniku przydziału praw do akcji spółki Rafako S.A. (dalej „Spółka”) w dniu 28 lipca 2015
roku, zarządzane przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
(dawniej ING PTE S.A.) fundusze Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny
(dawniej ING Otwarty Fundusz Emerytalny) oraz Nationale-Nederlanden Dobrowolny
Fundusz Emerytalny (dawniej ING Dobrowolny Fundusz Emerytalny), dalej zwane
„Funduszami”, stały się posiadaczem praw do akcji Spółki, które po zamianie na akcje dadzą
Funduszom powyżej 5% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.
Przed przydziałem praw do akcji Nationale-Nederlanden OFE posiadał 3 016 509 (trzy
miliony szesnaście tysięcy pięćset dziewięć) akcji Spółki, co stanowiło 4,33% kapitału
zakładowego Spółki i był uprawniony do 3 016 509 (trzy miliony szesnaści tysięcy pięćset
dziewięć) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 4,33% ogólnej
liczby głosów.
W dniu 29 lipca 2015 roku na rachunkach papierów wartościowych Funduszy znajduje się
8 048 507 (osiem milionów czterdzieści osiem tysięcy pięćset siedem) akcji i praw do akcji
Spółki, co stanowi 9,48% kapitału zakładowego Spółki. Z chwilą zamiany praw do akcji na
akcje Funduszom będzie przysługiwać 8 048 507 (osiem milionów czterdzieści osiem tysięcy
pięćset siedem) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowi 9,48%
ogólnej liczby głosów.”
Podstawa prawna raportu bieżącego: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej
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