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Zawiadomienie 

 

OPTI Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Towarzystwo”) działając w 

imieniu i na rzecz zarządzanych funduszy inwestycyjnych ("Fundusze") na podstawie art 69 ust. 1 pkt 1 i art 69a 

ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit a ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku ( 

„Ustawa”) niniejszym zawiadamia o przekroczeniu przez Fundusze progu 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym 

zgromadzeniu spółki Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"). 

Zwiększenie stanu posiadania ogólnej liczby głosów w Spółce powyżej 5% nastąpiło na skutek przejęcia przez 

Towarzystwo z dniem 18 listopada 2020 r. zarządzania funduszem inwestycyjnym Zolkiewicz & Partners 

Inwestycji w Wartość FIZ ("ZPIWW FIZ"), przy czym informację na temat stanu posiadania ogólnej liczby głosów 

w Spółce przez ZPIWW FIZ Towarzystwo powzięło w dniu 19 listopada 2020 r. 

W portfelu ZPIWW - przejętego funduszu inwestycyjnego - na dzień 19 listopada 2020 r. znajdują się akcje Spółki, 

w liczbie 355 376 (słownie: trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć), które stanowią 11,40 % 

kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniają do 355 376 (słownie: trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta 

siedemdziesiąt sześć) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki oraz reprezentują 9,31 % ogólnej liczby głosów 

w Spółce. 

 

Przed wyżej wymienionym zdarzeniem Fundusze nie posiadały żadnych akcji Spółki. 

Ponadto Towarzystwo informuje, że: 

1) Fundusze nie posiadają podmiotów zależnych, które posiadałyby akcje Spółki, 

2) Fundusze nie zawarły umów z osobami trzecimi, określonymi w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c Ustawy, 
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3) Funduszom nie przysługuje prawo głosu z akcji Spółki w związku z sytuacjami określonymi w art. 69 

ust. 4 pkt 7 oraz 8 Ustawy, 

4) Fundusze nie posiadają instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy. 

 

W imieniu Towarzystwa: 
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