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Typ raportu: bieżący 

 

Numer: 17/2015 

 

Data sporządzenia: 27.06.2015 

 

Spółka: Solar Company S.A. 

 

Tytuł:  

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% (pięć procent) liczby głosów na walnym 

zgromadzeniu, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji            

i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz ogólnej 

liczbie głosów. 

 

Treść raportu: 

Zarząd Solar Company S.A. (Emitent) przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% 

(pięć procent) liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Solar Company S.A. z dnia         

26 czerwca 2015 roku z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych 

akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym 

Zgromadzeniu Solar Company S.A. z dnia 26 czerwca 2015 roku oraz ogólnej liczbie głosów: 

 

 

1) Stanmax Co Limited  

 z siedzibą na Cyprze, Larnaca, Ermou 32-34/105, 6021 Cypr 

Liczba akcji – 4.497.500 

Liczba głosów – 4.497.500 

Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZA dnia 26.06.2015 roku – 23,05 % 

Procentowy udział w liczbie głosów w kapitale zakładowym – 14,99 % 

 

2) Veraques Limited  

 z siedzibą na Cyprze, Larnaca, Ermou 32-34/105, 6021 Cypr 

Liczba akcji – 4.497.500 

Liczba głosów – 4.497.500 

Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZA dnia 26.06.2015 roku – 23,05 % 

Procentowy udział w liczbie głosów w kapitale zakładowym – 14,99 % 

 

3) Wakon Investments Limited 

 z siedzibą na Cyprze, Larnaca, Ermou 32-34/105, 6021 Cypr 

Liczba akcji – 8.995.000 
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Liczba głosów – 8.995.000 

Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZA dnia 26.06.2015 roku – 46,10 % 

Procentowy udział w liczbie głosów w kapitale zakładowym – 29,98 % 

 

Łączna wysokość kapitału zakładowego Solar Company S.A. stanowi 30.000.000,00 zł (trzydzieści 

milionów złotych), na którą składa się 30.000.000 (trzydzieści milionów) głosów przysługujących z 

30.000.000 (trzydzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela.  

Na posiedzeniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. w dniu 26 czerwca 2015 

roku kapitał zakładowy reprezentowany był w 65,04% przez 19.511.726 (dziewiętnaście milionów 

pięćset jedenaście tysięcy siedemset dwadzieścia sześć) akcji i głosów. 

  

Podstawa prawna:  

Art. 70 pkt. 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

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

2009 Nr 185, poz. 1439 ze zm.). 

 

Osoby reprezentujące Spółkę:  

Stanisław Bogacki – Prezes Zarządu 


