
 

 

INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W RAINBOW TOURS SA ORAZ LICZBA GŁOSÓW Z TYCH AKCJI  
W DNIU OGŁOSZENIA O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI 

 

Oznaczenie 
serii akcji 

rodzaj akcji 

liczba akcji 
danej serii 

[szt] 

udział w 
kapitale 

zakładowym 

[%] 

liczba głosów na 
Walnym 

Zgromadzeniu 
Spółki 

przypadających z 
akcji danej serii 

[szt] 

udział w ogólnej 
liczbie głosów na 

Walnym 
Zgromadzeniu 

Spółki 

[%] 

seria A imienne, 
uprzywilejowane co 
do głosu (x 2) 

5.000.000 34,36 10.000.000 47,10 

seria B *) zwykłe, na okaziciela 2.000.000 13,74 2.000.000 9,42 

seria C1 imienne, 
uprzywilejowane co 
do głosu (x 2) 

1.680.000 11,54 3.360.000 15,83 

seria C2 *) zwykłe, na okaziciela 1.000.000 6,87 1.000.000 4,71 

seria C3 zwykłe na okaziciela 200.000 1,37 200.000 0,94 

seria C4 zwykłe na okaziciela 120.000 0,82 120.000 0,57 

seria D *) zwykłe, na okaziciela 52.000 0,36 52.000 0,24 

seria E *) zwykłe, na okaziciela 2.000.000 13,74 2.000.000 9,42 

seria F *) zwykłe, na okaziciela 2.500.000 17,18 2.500.000 11,77 

RAZEM  14.552.000 100,00 21.352.000 100,00 

*) Akcje serii B, C2, D, E i F w łącznej liczbie 7.052.000 sztuk są akcjami zdematerializowanymi i są przedmiotem obrotu 
na rynku regulowanym, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 

 

 

W związku z faktem posiadania przez Spółkę – nabytych w procesie skupu akcji własnych (proces realizowany w oparciu 
o postanowienia Uchwały Nr 22 ZWZ Spółki z dnia 29.06.2011 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania 
akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży) – 120.000 akcji własnych (120.000 akcji zwykłych na 
okaziciela serii C4), a także z uwagi na przepis art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych, na mocy którego Spółka nie 
wykonuje praw udziałowych z własnych akcji (z wyjątkiem uprawnień do ich zbycia lub wykonywania czynności, które 
zmierzają do zachowania tych praw), w tym nie wykonuje uprawnienia do wykonywania prawa głosu na Walnym 
Zgromadzeniu Spółki - podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 
08.11.2016 r.: 

(1) łączna liczba akcji, z których można wykonywać prawo głosu wynosi 14.432.000 (czternaście milionów czterysta 
trzydzieści dwa tysiące) sztuk akcji 

(2) łączna liczba głosów przysługujących z akcji, z których można wykonywać prawo głosu wynosi 21.232.000 
(dwadzieścia jeden milionów dwieście trzydzieści dwa tysiące) głosów 

 


