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Temat: Zawiadomienie od akcjonariuszy Grażyny Rybka oraz Wojciecha Rybka o nabyciu akcji.  
 
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne 
 
Treść raportu: 
Zarząd Drozapol-Profil S.A. (Emitent), w nawiązaniu do raportu nr 23/2017 z dnia 12.10.2017 r.,  

informuje, że otrzymał zawiadomienie od akcjonariuszy p. Grażyny Rybka oraz p. Wojciecha Rybka 

wzywających zgodnie z wezwaniem z dnia 21.08.2017 r do sprzedaży akcji Spółki, w którym informują, 

że w wyniku odpowiedzi w ramach wezwania nabyli 999.774 akcje Spółki o czym poinformowali 

Komisję Nadzoru Finansowego (potwierdzenia w załącznikach do raportu). 

W wyniku nabycia w dniu 17.10.2017 r. w/w akcji p. Grażyna Rybka oraz p. Wojciech Rybka posiadają 

łącznie 3.921.354 akcje z 6.118.550 akcji spółki, co daje im 64,09% akcji i prawo do 74,57% głosów na 

Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (WZA). 

Wojciech Rybka nabył 569.871 akcji, co oznacza, że posiada 2.212.971 akcji (w tym 1.260.000 akcji 

imiennych uprzywilejowanych, dających dwa głosy na jedną akcję na Walnym Zgromadzeniu), 

stanowiących 36,17% akcji i dających prawo do 40,2% głosów na WZA, a Grażyna Rybka nabyła 429.903 

akcje, co oznacza, że posiada 1.708.383 akcje (w tym 1.260.000 akcji imiennych uprzywilejowanych, 

dających dwa głosy na jedną akcję na Walnym Zgromadzeniu), stanowiące 27,93% wszystkich akcji i 

dających prawo do 34,37% głosów na WZA. 

Przed transakcją nabycia akcji w ramach wezwania do sprzedaży akcji p. Grażyna Rybka posiadała 
1.278.480 akcji Spółki, stanowiących 20,9% ogólnej liczby akcji Spółki, uprawniających do wykonywania 
łącznie 2.538.480 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 29,39 ogólnej liczby głosów na 
Walnym Zgromadzeniu, z czego 1.260.000 akcji Spółki stanowiły akcje imienne uprzywilejowane. 
 
Przed transakcją nabycia akcji w ramach wezwania do sprzedaży akcji p. Wojciech Rybka posiadał 
1.643.100 akcji Spółki, stanowiących 26,85% ogólnej liczby akcji Spółki, uprawniających do 
wykonywania łącznie 2.903.100 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 33,61 ogólnej liczby 
głosów na Walnym Zgromadzeniu, z czego 1.260.000 akcji Spółki stanowiły akcje imienne 
uprzywilejowane. 
 
 
 
 


