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Temat: Zamiar zawarcia porozumienia akcjonariuszy  
 
 

Raport Bieżący nr 3/2021 
 
 
Zarząd Spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) 
informuje, że w dniu 8 lutego 2021r. odbyło się posiedzenie akcjonariuszy będących członkami 
porozumienia z dnia 26 listopada 2018 roku, dotyczącego zgodnego głosowania na Walnych 
Zgromadzeniach Spółki Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A., o którym Spółka informowała w 
raporcie bieżącym nr 54/2018 z dnia 27 listopada 2018 roku, (a którzy to akcjonariusze poprzez 
zawarcie porozumienia z dnia 26 listopada 2018 roku uzyskali pozycję dominującą względem Spółki w 
rozumieniu art. 4 pkt 14 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych).  
 
Podczas posiedzenia członkowie porozumienia z dnia 26 listopada 2018 roku powzięli zamiar zawarcia 
porozumienia z akcjonariuszem Spółki - Interminex Handelsgesellschaft m.b.H. z siedzibą w Wiedniu w 
celu nabywania akcji oraz zgodnego działania w celu wycofania z obrotu giełdowego akcji Spółki 
dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym („Porozumienie”). 
 
Strony jednocześnie informują, że zawarcie Porozumienia spowoduje obowiązek ogłoszenia wezwania 
do zapisywania się na sprzedaż (lub zamianę) wszystkich pozostałych akcji Spółki w  trybie art. 74 ust. 
2 Ustawy. Okoliczność ta wynika z faktu, że: 
1. strony porozumienia z dnia 26 listopada 2018 roku posiadają łącznie 2.131.162 akcji Spółki, co 

stanowi 34,05% ogólnej liczby głosów w Spółce, a uwzględniając akcje własne Spółki w trybie art. 
87 ust. 5 pkt 1 Ustawy, będącą podmiotem zależnym, strony tego porozumienia posiadają łącznie 
3.884.493 głosów, co stanowi 62,06% ogólnej liczby głosów, 

2. Interminex Handelsgesellschaft m.b.H. z siedzibą w Wiedniu posiada 1.317.316 akcji, co stanowi 
21,04% ogólnej liczby głosów w Spółce, 

3. tym samym, po zawarciu Porozumienia ww. akcjonariusze będą posiadali łącznie 5.201.809 akcji, 
co stanowić będzie 83,10% ogólnej liczby głosów w Spółce. 
 

Zawarcie Porozumienia spowoduje również obowiązek wykonania przez akcjonariuszy zawiadomienia 
w związku ze zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.  
 
O dalszych czynnościach podejmowanych przez Porozumienie Spółka będzie informować w kolejnych 
raportach bieżących. 
 
 
Podstawa prawna: 
art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. 
w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 
2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 
2004/72/WE z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 173, str. 1). 
 


