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Zawiadomienie dotyczące ujawnienia stanu posiadania akcji Emitenta 

Getin Holding S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 22 marca 2018  r. otrzymał od 

LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie (dalej: LC Corp B.V.), zawiadomienie w oparciu o art. 69 ust. 2 

pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, że w dniu 20 marca 

2018 r. LC Corp B.V. zbyła bezpośrednio 75.831.030 akcji zwykłych na okaziciela uprawniających do 

75.831.030 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 9,99% udziału w kapitale 

zakładowym Emitenta oraz9,99% ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu Emitenta. 

 

Przed wyżej wymienionym zbyciem akcji LC Corp B.V. posiadała 335.220.459 akcji Emitenta, 

uprawniających do 335.220.459 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 44,16% 

udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz 44,16% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu 

Emitenta. 

 

Po wyżej wymienionym zbyciu akcji LC Corp B.V. posiada 259.389.429 akcji Emitenta, uprawniających 

do 259.389.429 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 34,17% udziału w kapitale 

zakładowym Emitenta oraz 34,17% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. 

 

Zgodnie z otrzymaną informacją, żadne podmioty zależne od LC Corp BV nie posiadają akcji Emitenta 

oraz brak jest osób trzecich uprawnionych na podstawie umowy z LC Corp BV do wykonywania praw 

głosu z akcji Emitenta. 

 

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1382).    
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