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Zawiadomienie 

 

OPTI Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Towarzystwo”) działając w 

imieniu i na rzecz zarządzanych funduszy inwestycyjnych ("Fundusze") na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 oraz art. 

69 ust. 2 pkt. 1) lit. a)  w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit a ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 

roku (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1983; „Ustawa”) niniejszym zawiadamia o zmniejszeniu przez Fundusze udziału w 

ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") poniżej 

progu 15% a także o zmianie dotychczas posiadanego udziału o więcej niż 2% ogólnej liczby głosów. 

 

Zmniejszenie stanu posiadania ogólnej liczby głosów w Spółce poniżej 15%, a także o więcej niż 2% ogólnej liczby 

głosów nastąpiło na skutek transakcji zbycia („Transakcja”) 370 000 (słownie: trzystu siedemdziesięciu tysięcy) 

akcji Spółki dokonanej poza systemem obrotu dnia 7 kwietnia 2022 roku przez zarządzany przez Towarzystwo 

fundusz DGI FIZAN ("DGI FIZAN"). 

 

PRZED przeprowadzeniem Transakcji fundusz DGI FIZAN: 

1) posiadał bezpośrednio 1 861 731 (słownie: jeden milion osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset 

trzydzieści jeden) akcji Spółki stanowiących 15,01% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 

wykonania 1 861 731 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 15,01% ogólnej liczby 

głosów w Spółce; 

2) pośrednio nie posiadał akcji Spółki. 

 

PO przeprowadzeniu Transakcji fundusz DGI FIZAN: 
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1) posiada bezpośrednio 1 491 731 (słownie: jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy 

siedemset trzydzieści jeden) akcji Spółki stanowiące 12,03% kapitału zakładowego Spółki, uprawniające 

do wykonywania 1 491 731 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 12,03% ogólnej liczby 

głosów w Spółce; 

2) pośrednio nie posiadał akcji Spółki. 

Jednocześnie informujemy, iż żaden inny fundusz inwestycyjny zarządzany przez Towarzystwo, zarówno przed, 

jak i po przeprowadzeniu Transakcji, nie posiadał bezpośrednio ani pośrednio akcji Spółki. 

 

Ponadto Towarzystwo informuje, że: 

1) Fundusze nie posiadają podmiotów zależnych, które posiadałyby akcje Spółki, 

2) Fundusze nie zawarły umów z osobami trzecimi, określonymi w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c Ustawy, 

3) Funduszom nie przysługuje prawo głosu z akcji Spółki w związku z sytuacjami określonymi w art. 69 

ust. 4 pkt 7 oraz 8 Ustawy, 

4) Fundusze nie posiadają instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy. 

 

W imieniu Towarzystwa: 
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