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Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Bowim S.A. przez IDMSA
Podstawa prawna wybierana w ESPI:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu
Zarząd BOWIM S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 19 maja 2014 r., Spółka otrzymała od Domu
Maklerskiego IDMSA z siedzibą w Krakowie zawiadomienie z dnia 14 maja 2014 roku w trybie art. 69 ust 1 pkt
2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Zawiadomienie zawiera informację, iż Dom Maklerski IDMSA w wyniku sprzedaży akcji Spółki Bowim S.A. w
dniu 09 maja 2014 roku zmniejszył swój udział procentowy w kapitale zakładowym oraz na Walnym
Zgromadzeniu Spółki.
Przed zmniejszeniem udziału na rachunkach Domu Maklerskiego IDMSA znajdowało się 1.786.755 sztuk akcji
Spółki, co stanowiło 9,16% udziału w kapitale zakładowym spółki Bowim S.A. i dawało prawo do wykonywania
1.786.755 głosów, co stanowiło 6,90% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Aktualnie Dom Maklerski IDMSA posiada 8.672 sztuk akcji Spółki, co stanowi 0,04% udziału w kapitale
zakładowym Spółki i daje prawo do wykonywania 8.672 głosów, co stanowi 0,03% w ogólnej liczbie głosów na
Walnym Zgromadzeniu Spółki Bowim S.A.
Zgodnie z treścią zawiadomienia podmioty zależne DM IDMSA nie posiadają akcji spółki Bowim S.A. oraz brak
jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie.
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