
Zmiana stanu posiadania akcji Gastel Żurawie S.A. przez Akcjonariuszy  
 
Raport bieżący nr 34/2011 z dnia 14 kwietnia 2011 roku 
 
Zarząd Gastel Żurawie S.A. informuje, iż w dniu 14 kwietnia 2011 roku otrzymał  2 
zawiadomienia od głównych akcjonariuszy Emitenta informujące o zmianie udziału w 
ogólnej liczbie głosów Gastel Żurawie S.A.  
 
1. Treść zawiadomienia od Pana Tomasza Kwiecińskiego: 
 
„Na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29.07.2005 o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 
spółkach publicznych zawiadamiam, iż mój udział w ogólnej liczbie głosów Gastel 
Żurawie S.A. zmniejszył się do poziomu 16,80%. 
Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów nastąpiła na skutek rejestracji w dniu 31 marca 
2011 roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego 
Gastel Żurawie S.A. w drodze emisji 108.530.350 akcji serii H. 
Bezpośrednio przed w/w zmianą posiadałem 23 550 878 akcji stanowiących 21,70% 
kapitału zakładowego Spółki Gastel Żurawie i byłem uprawniony do 23 550 878 głosów 
na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowiło 21,70% ogólnej liczby głosów.  
W wyniku podwyższenia kapitału zakładowego zmniejszył się mój udział w głosach i 
obecnie stanowi 16,80%. 
W związku z zakupem 12 913 472 akcji nowej emisji serii H liczba aktualnie 
posiadanych akcji wynosi  obecnie 36 464 350 stanowiących 16,80% kapitału 
zakładowego Spółki Gastel Żurawie S.A. i uprawniających do 36 464 350 głosów na 
Walnym Zgromadzeniu Gastel Żurawie S.A., co stanowi 16,80% ogólnej liczby głosów. 
 
2. Treść zawiadomienia od Pana Wiesława Mieszało: 
 
„Na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29.07.2005 o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 
spółkach publicznych zawiadamiam, iż mój udział w ogólnej liczbie głosów Gastel 
Żurawie S.A. zmniejszył się do poziomu 12,28%. 
Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów nastąpiła na skutek rejestracji w dniu 31 marca 
2011 roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego 
Gastel Żurawie S.A. w drodze emisji 108.530.350 akcji serii H. 
Bezpośrednio przed w/w zmianą posiadałem 22 398 977 akcji stanowiących 20,64% 
kapitału zakładowego Spółki Gastel Żurawie i byłem uprawniony do 22 398 977 głosów 
na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowiło 20,64% ogólnej liczby głosów.  
W wyniku podwyższenia kapitału zakładowego zmniejszył się mój udział w głosach i  
obecnie stanowi 12,28%. 
W związku  zakupem 4 259 848 akcji nowej emisji serii H liczba aktualnie posiadanych 
akcji wynosi 26 658 825  stanowiących 12,28% kapitału zakładowego Spółki Gastel 
Żurawie S.A. i  uprawniających do 26 658 825 głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Gastel Żurawie S.A., co stanowi 12,28% ogólnej liczby głosów.” 
 
Podstawa prawna: 
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji 


