
 

  

 

RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE 
DATA SPORZĄDZENIA: 2015-07-31 

 

Temat: Zawiadomienie NN Investment Partners Towarzystwo Fu nduszy 
Inwestycyjnych S.A. (uprzednio ING TFI S.A.) o zmia nie stanu posiadania 
akcji spółki.  

 
 
Treść raportu: 
 

RB 28/2015 
 

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Spółka” lub „RAFAKO”) informuje, że 
otrzymał od NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (uprzednio 
ING TFI S.A.) zawiadomienie, o następującej treści: 
„Zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy o ofercie 
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, NN Investment Partners Towarzystwo 
Funduszy Inwestycyjnych S.A. (uprzednio ING TFI S.A.) w wyniku zarejestrowania przez 
KDPW w dniu 28 lipca 2015 r. prawa do akcji nowej emisji spółki RAFAKO S.A. działając 
w imieniu zarządzanych przez siebie funduszy inwestycyjnych zawiadamia, że po 
zarejestrowaniu nowej emisji akcji Spółki w rejestrze przedsiębiorców, stan posiadania akcji 
Spółki przez fundusze inwestycyjne NN spadnie poniżej 5% głosów na walnym 
zgromadzeniu akcjonariuszy spółki RAFAKO S.A. 
Według stanu na dzień zawiadomienia fundusze inwestycyjne zarządzane przez NN 
Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiadają łącznie 
3 512 217 szt. akcji spółki RAFAKO S.A., co stanowi 5,05% kapitału zakładowego tej spółki 
i są uprawnione do 3 512 217 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki 
RAFAKO S.A., co stanowi 5,05 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu 
akcjonariuszy tej spółki. 
Z uwagi na rejestrację przez KDPW praw do akcji spółki RAFAKO S.A., informujemy iż 
z chwilą rejestracji nowej emisji praw do akcji spółki RAFAKO S.A. funduszom inwestycyjnym 
zarządzanym przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 
będzie przysługiwać 3 512 217  głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co 
stanowić będzie 4,14% ogólnej liczby głosów, przy czym posiadane przez fundusze 
inwestycyjne NN 3 512 217 szt. akcji stanowić będą 4,14% kapitału zakładowego spółki.” 
 
Podstawa prawna raportu bieżącego: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej. 
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