
Raport bieżący nr 15/2016  

Data: 16 czerwca 2016 r. 

Temat: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza.  

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – znaczne pakiety akcji. 

 

Zarząd „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”, „Emitent”), działając na podstawie art. 70 pkt 1 

Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2013.1382 z 

późn. zm.), niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. w dniu 16 czerwca 2016 roku, Emitent 

otrzymał od Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („Trigon TFI 

S.A.”), działając w imieniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Trigon TFI S.A., zawiadomienie 

w trybie art. 69 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a Ustawy o ofercie.  

 

Z otrzymanego zawiadomienia wynika, że: 

1. Fundusze inwestycyjne zarządzane przez Trigon TFI S.A. łącznie przekroczyły próg 5% w ogólnej 

liczbie głosów w Spółce. 

Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce nastąpiło w wyniki zawarcia w dniu 

10 czerwca 2016 roku transakcji pakietowej nabycia 367.941 akcji Spółki, rozliczonej w dniu 14 

czerwca 2016 roku.  

Przed zmianą udziału, fundusze inwestycyjne zarządzane przez Trigon TFI S.A. posiadały łącznie 

360.389 akcji Spółki, stanowiących 4,70% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 

360.389 głosów w Spółce, co stanowi 4,70% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.  

Po zmianie udziału fundusze inwestycyjne zarządzane przez Trigon TFI S.A. posiadają łącznie 

728.330 akcji Spółki, stanowiących 9,50% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 

728.330 głosów w Spółce, co stanowi 9,50% w ogólnej liczbie głosów w Spółce. 

 

2. W ramach wyżej wskazanych transakcji prowadzących do przekroczenia łącznie przez fundusze 

inwestycyjne zarządzane przez Trigon TFI S.A. progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce, 

fundusz Trigon Quantum Neutrał Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (nr RFI 918) samodzielnie 

przekroczył próg 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.  

Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce nastąpiło w wyniki zawarcia w dniu 

10 czerwca 2016 roku transakcji pakietowej nabycia 127.763 akcji Spółki, rozliczonej w dniu 14 

czerwca 2016 roku.  

Przed zmianą udziału, fundusz Trigon Quantum Neutral Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 

posiadał 360.389 akcji Spółki, stanowiących 4,70% kapitału zakładowego Spółki, 

uprawniających do 360.389 głosów w Spółce, co stanowi 4,70% w ogólnej liczbie głosów w 

Spółce.  

Po zmianie udziału, fundusz Trigon Quantum Neutrał Fundusz Inwestycyjny Zamknięty posiada 

488.152 akcji Spółki, stanowiących 6,37% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 

488.152 głosów w Spółce, co stanowi 6,37% w ogólnej liczbie głosów w Spółce. 

 

 

 

 

 



Jednocześnie poinformowano, że: 

 celem inwestycyjnym funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Trigon TFI S.A. jest 

zwiększenie wartości aktywów funduszy, stąd też nie jest wykluczone zwiększanie jak i 

zmniejszanie udziału; 

 brak jest podmiotów zależnych od akcjonariuszy dokonujących zawiadomienie, posiadających 

akcje Spółki; 

 brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c ustawy o ofercie. 

 

 

Osoby uprawnione do reprezentowania Spółki:  

Paweł Kowalewski – Prezes Zarządu  

Piotr Mikołajczyk – Wiceprezes Zarządu 

 

 


