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Treść raportu 
  

Zarząd Forposta S.A. informuje, że w dniu 29 czerwca 2012 roku otrzymał od Funduszu 

Allianz FIO zawiadomienie następującej treści: "Fundusz Allianz FIO (dalej Fundusz) w 

wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 

roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (DzU. nr 184, poz. 1539 

ze zm.) niniejszym informuje, iż na podstawie umowy objęcia akcji w podwyższonym 

kapitale zakładowym Forposta S.A. z dnia 15 marca 2012 roku nabył akcje spółki 

Forposta S.A. W dniu 22 czerwca 2012 r. akcje spółki Forposta S.A. zostały zapisane, po 

asymilacji z praw do akcji, na rachunkach papierów wartościowych Funduszu, co 

spowodowało przekroczenie 5% udziału w ogólnej liczbie głosów w tej spółce. Przed 

objęciem akcji, na podstawie ww. umowy, Fundusz nie posiadał akcji spółki Forposta S.A. 

Na dzień rejestracji (tj. 22 czerwca 2012 r.) Fundusz posiada 148.850 akcji spółki 

Forposta S.A., które stanowią 10,2334% udziału w kapitale zakładowym spółki oraz dają 

148.850 głosów stanowiących 6,0642% udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce." 
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