
Raport bieżący nr 11/2014 
 
Tytuł: Korekta raportu - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania głosów na WZA przez Blue Line 

Engineering S.A. 

Ze względów technicznych w raporcie nr 09/2014 nie została zamieszczona pełna treść raportu. Pełna 

treść raportu zawarta jest w Raporcie nr 11/2014.  

Zarząd Unimot Gaz S.A. z siedzibą w Zawadzkiem ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 29 lipca 

2014r. otrzymał zawiadomienie sporządzone na podstawie art. 69a ust. 1 pkt 2) w zw. z art. 69 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od Blue Line 

Engineering S.A. (dalej: Blue Line), w którym Blue Line poinformował, że w związku z przyjęciem w 

dniu 25 lipca 2014 r. oferty objęcia 377.589 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A., Spółka 

jest uprawniona do objęcia łącznie 377.589 akcji na okaziciela spółki Unimot Gaz S.A., w wyniku czego 

przekroczony zostanie próg 6,86% głosów w ogólnej liczbie głosów. W wyniku podwyższenia kapitału 

zakładowego Unimot Gaz S.A., po emisji akcji serii E, akcji serii F, akcji serii G i akcji serii H, tj. 

wszystkich akcji emitowanych w związku z przyjęciem ofert objęcia warrantów serii A, serii B, serii C i 

serii D, BLUE LINE ENGINEERING Spółka Akcyjna będzie posiadać łącznie 377 589 akcji, stanowiących 

7,86% kapitału zakładowego, z których będzie wynikać prawo do 377 589 głosów na walnym 

zgromadzeniu, stanowiących 6,86% ogólnej liczby głosów. Przed objęciem warrantów 

subskrypcyjnych Unimot Gaz S.A. spółka BLUE LINE ENGINEERING Spółka Akcyjna posiadała 0 akcji na 

okaziciela, co stanowiło 0,00 % kapitału zakładowego i dających prawo do wykonywania 0 głosów, 

stanowiących 0,00 % głosów w ogólnej liczbie głosów. Zgodnie z Uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 stycznia 2014 r., zmienionej Uchwałą nr 15 Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2014 r., prawa do objęcia akcji serii E Spółki będą 

mogły być zrealizowane nie później niż do dnia 25 stycznia 2015r. Blue Line poinformował, że 

przewidywany termin do złożenia oświadczenia o objęciu akcji serii E to dzień 01.08.2014 r. Wydanie 

akcji serii E Spółki nastąpi z chwilą zapisania ich na rachunku papierów wartościowych Spółki.  Blue 

Line poinformował również, iż nie występują podmioty zależne od BLUE LINE ENGINEERING Spółka 

Akcyjna, które posiadają akcje spółki Unimot Gaz S.A. Nie występują też osoby, o których mowa w  

art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c. ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.Informacja o 

przyznaniu warrantów spółce Blue Line Engineering S.A. podana była w raporcie bieżącym nr 

36/2014, a informacja o przyjęciu oferty przez Blue Line Engineering S.A. podana była w raporcie 

bieżącym nr 39/2014.           

 

Postawa prawna:  

art. 70 pkt. 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 

 

 

Osoby reprezentujące Spółkę:  
 
Bogusław Satława, Prezes Zarządu  

Przemysław Podgórski, Członek Zarządu 

 


