
 

 

 

Poznań, 13.08.2021 r. 

 

Komisja Nadzoru Finansowego 

ul. Piękna 20 

00-549 Warszawa 

 

Zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie 

 

Szanowni Państwo, 

Solar Company S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 69 ust. 1 (w zw. z 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 („Ustawa o ofercie") w związku z 

nabyciem przez Spółkę 147.649 akcji własnych, Spółka niniejszym zawiadamia o przekroczeniu 

przez nią stanu posiadania akcji własnych dających 5% ogólnej liczby głosów w Spółce. 

Spółka w dniu dzisiejszym otrzymała informację z Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska 

S.A. o rozliczeniu w dniu dzisiejszym zlecenia kupna przez Spółkę 147.649 akcji własnych 

stanowiących 4,9216% kapitału zakładowego Spółki. Akcje zostały nabyte przez przyjęcie ofert 

sprzedaży złożonych Spółce przez Akcjonariuszy w odpowiedzi na opublikowane Zaproszenie do 

składania ofert sprzedaży akcji spółki Solar Company S.A. z dnia 22 lipca 2021 r. 

Akcje własne zostały nabyte w celu umorzenia na podstawie upoważnienia udzielonego na 

podstawie uchwały numer WZA.236/06/19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. 

z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie scalenia akcji Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia 

Zarządu do nabycia akcji własnych spółki celem wyrównania niedoborów scaleniowych lub 

umorzenia oraz upoważnienia Zarządu do podjęcia czynności związanych z realizacją tej uchwały. 

Przed zmianą udziału w skutek wskazanego powyżej nabycia akcji własnych, Spółka posiadała 6.005 

akcji własnych stanowiących 0,2002% kapitału zakładowego Spółki uprawniających do 6.005 

głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 0,2002% ogólnej liczby głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Spółki. 

Po nabyciu akcji własnych, aktualnie Spółka posiada 153.654 akcji własnych stanowiących 5,1218% 

kapitału zakładowego Spółki uprawniających do 153.654 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki 

stanowiących 5,1218% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

Spółka nie posiada praw z instrumentów finansowych wskazanych w art. 69b Ustawy o ofercie. 

Podmiot zależny od Spółki nie posiada akcji Spółki, jak również nie ma osób, o których mowa w art. 

87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie. 

 

Z poważaniem  

 

Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

Stanisław Bogacki 

Prezes Zarządu  
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