
 

  

 

RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE 
DATA SPORZĄDZENIA: 2017-09-13 

 
 
Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadaj ących co najmniej 5% głosów na NWZ 

RAFAKO S.A. w dniach 29 sierpnia i 12 wrze śnia 2017 roku.  
 
Treść raportu: 

RB 32/2017 
 
Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Spółka ”) informuje, że na Nadzwyczajnym 
Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 29 sierpnia 2017 roku oraz po 
przerwie w dniu 12 września 2017 roku, obecnymi akcjonariuszami posiadającymi co 
najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu, byli: 
    
1. Spółka Multaros Trading Company Limited, której przysługiwało 34.800.001 głos, co 

stanowiło 59,85% udziału w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu przed i po przerwie 
oraz stanowi 40,974% w ogólnej liczbie głosów w Spółce, 

 
2. Spółka PBG S.A., której przysługiwało 7.665.999 głosów, co stanowiło 13,18% udziału w 

liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu przed przerwą i 13,19% udziału w liczbie 
głosów na Walnym Zgromadzeniu po przerwie oraz stanowi 9,026% w ogólnej liczbie 
głosów w Spółce. 

 
3. NATIONALE-NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY, któremu 

przysługiwało 8.410.000 głosów, co stanowiło 14,46% udziału w liczbie głosów na 
Walnym Zgromadzeniu przed i po przerwie oraz stanowi 9,48% w ogólnej liczbie głosów 
w Spółce. 

 
4. Otwarty Fundusz Emerytalny PZU ‘Złota Jesień”, któremu przysługiwało 4.150.000 

głosów, co stanowiło 7,14% udziału w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu przed i 
po przerwie oraz stanowi 4,886% w ogólnej liczbie głosów w Spółce. 

 
5. QUERCUS TFI S.A. - działający w imieniu zarządzanych przez siebie funduszy 

inwestycyjnych: QUERCUS Parasolowy SFIO, w tym subfundusz QUERCUS Agresywny 
i subfundusz QUERCUS Selektywny, oraz QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ 
i QUERCUS Absolute Return FIZ – którym łącznie przysługiwało 3.114.624 głosów, co 
stanowiło 5,36% udziału w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu przed i po przerwie 
oraz stanowi 4,886% w ogólnej liczbie głosów w Spółce. 

 
Podstawa prawna raportu bieżącego: art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej 
 
Agnieszka Wasilewska-Semail – Prezes Zarządu 
Jarosław Dusiło – Wiceprezes Zarządu 


