
Załącznik nr 1 do RB nr 19/2011 z dnia 25 lutego 2011 roku 

 

 
 

ZAWIADOMIENIE 
 

Działając na podstawie art. 69. ust. 1. pkt. 2 i ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie 

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu 
oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) Zarząd ABC Data S.A. niniejszym 

zawiadamia, że w dniu 24 lutego 2011 r. nastąpiło rozliczenie transakcji zbycia 582.601 akcji zwykłych 

na okaziciela spółki Optimus S.A. (Spółka) zawartych w dniu 21 lutego 2011 r. w wyniku czego ABC 
Data S.A. zmniejszyła udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej 5%. Jednocześnie ABC Data 

S.A. informuje, iż w okresie pomiędzy 21 lutego 2011 r. a dniem wystosowania niniejszego 
zawiadomienia, tj. 25 lutego 2011 r. dokonała kolejnych transakcji zbycia akcji Spółki, w wyniku czego 

nastąpiło dalsze zmniejszenie udziału ABC Data S.A. w ogólnej liczbie głosów w Spółce. 

 
Przed rozliczeniem wyżej wymienionych transakcji na dzień 21 lutego 2011 r. ABC Data S.A. posiadała 

5.000.050 akcji Spółki stanowiących 5,27% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 
5.000.050 głosów na jej walnym zgromadzeniu, co stanowi 5,27%  ogólnej liczby głosów. 

 
W wyniku zawarcia i rozliczenia transakcji z dnia 21 lutego 2011 r. ABC Data S.A. posiadała 4.417.449 

akcji Spółki, stanowiących 4,65% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 4.417.449 głosów 

na jej walnym zgromadzeniu, co stanowiło 4,65%  ogólnej liczby głosów. 
 

W wyniku dokonania w okresie pomiędzy 21 lutego 2011 r. (włącznie) a dniem wystosowania 
niniejszego zawiadomienia, tj. 25 lutego 2011 r. kolejnych transakcji zbycia akcji Spółki ABC Data S.A. 

dokonała zbycia łącznie 4.369.342 akcji. Po rozliczeniu wszystkich opisanych transakcji ABC Data S.A. 

posiadała będzie 630.708 akcji Spółki, stanowiących 0,66 % kapitału zakładowego Spółki i 
uprawniających do 630.708 głosów na jej walnym zgromadzeniu, co stanowiło będzie 0,66 %  ogólnej 

liczby głosów.  
 

Podmioty zależne od ABC Data S.A. oraz osoby o których mowa w art. 87 ust.1 pkt 3 lit. c 

Ustawy nie są w posiadaniu akcji Spółki. 
 


