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UNIWHEELS AG przesuwa dat ę zwołania rocznego 

zgromadzenia akcjonariuszy na 1 sierpnia 2017 r.  

 

Bad Dürkheim, 4 kwietnia 2017 r.: Po opublikowaniu w dniu 23 marca 2017 r. przez Superior 

Industries International AG, spółki zależnej Superior Industries International Inc., wezwania na 

sprzedaż akcji UNIWHEELS AG, Zarząd Spółki postanowił, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, 

przesunąć datę walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki z pierwotnie ogłoszonego terminu 

30 maja 2017 r. na dzień 1 sierpnia 2017 r. 

 

W związku z wezwaniem Superior Industries International AG na akcje Spółki z zamiarem nabycia 

100% akcji Spółki, Spółka powzięła wiadomość, że dwóch członków Rady Nadzorczej Spółki (w 

tym aktualny przewodniczący Rady Nadzorczej, który w normalnym trybie przewodniczyłby 

walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki) zamierza zrezygnować z pełnionej funkcji 

członków Rady Nadzorczej Spółki po pomyślnym zakończeniu wezwania, w związku z tym nie 

ma pewności, czy Spółka w terminie będzie w stanie zastąpić powyższych dwóch członków Rady 

Nadzorczej na mocy postanowienia sądu, tak aby dwóch nowych członków Rady Nadzorczej 

mogło uczestniczyć w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. Ponadto, z uwagi na to, iż 

pierwotnie planowana data ustalenia prawa do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu 

akcjonariuszy, które miało się odbyć się 30 maja 2017 r., przypadałaby 9 maja 2017 r., mogłoby 

to skutkować tym, że niektóre osoby lub podmioty wykonujące prawo głosu w trakcie walnego 

zgromadzenia akcjonariuszy nie byłyby już akcjonariuszami Spółki w trakcie zgromadzenia 

akcjonariuszy. 

 

Wobec powyższego, zmiana daty zwołania walnego zgromadzenia akcjonariuszy ma na celu 

zapewnienie efektywnej organizacji i przebiegu walnego zgromadzenia akcjonariuszy. 

Dodatkowo, nowa data walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki pozwoli również 

ewentualnym nowym akcjonariuszom na uczestnictwo w zgromadzeniu po rozliczeniu wezwania. 
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Na dzień dzisiejszy Spółka nie spodziewa się, aby wezwanie na sprzedaż akcji miało inny wpływ 

na porządek obrad walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Zarząd Spółki podtrzymuje propozycję 

wypłacenia dywidendy, ale zwraca uwagę, że ostateczna decyzja co do wypłaty dywidendy 

zostanie podjęta przez walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki w dniu 1 sierpnia 2017 r. 

Zgodnie z umową z Superior, Zarząd Spółki wspiera wezwanie i w swoim stanowisku dotyczącym 

wezwania, przedstawionym zgodnie z art. 80 polskiej Ustawy o ofercie publicznej, które ma 

zostać ogłoszone około 10 kwietnia 2017 roku (z zastrzeżeniem ewentualnych zmian w wezwaniu 

zgodnie z żądaniem właściwych organów, które mogą również spowodować przesunięcie terminu 

publikacji stanowiska Zarządu), zamierza zarekomendować akcjonariuszom sprzedaż akcji w 

odpowiedzi na wezwanie. „Połączenie doprowadzi do skumulowania wysoce komplementarnych 

technologii produktów oraz procesów produkcyjnych, tworząc globalną skalę i podstawę dla 

rentownego i zrównoważonego wzrostu. Połączenie zespołów zarządzających, pracowników i 

działalności UNIWHEELS i Superior wzmocni relacje z OEM na całym świecie” dodaje Dr. 

Thomas Buchholz, Dyrektor Generalny i Prezes Zarządu UNIWHEELS. 

Treść wezwania wraz z raportami i zawiadomieniami, dotyczącymi wezwania, dostępne są na 

stronie UNIWHEELS: www.uniwheels.com/uwag/en/home/investor-relations/tender-offer-by-

superior-industries-international-inc/ 
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O UNIWHEELS: 

 
Grupa UNIWHEELS jest jednym z wiodących producentów felg aluminiowych dla samochodów 
w Europie i jednym z kilku światowych liderów w branży felg aluminiowych. 
 
UNIWHEELS jest trzecim największym europejskim dostawcą felg OEM dla branży 
motoryzacyjnej jak również wiodącym na rynku producentem felg aluminiowych dla rynku 
akcesoriów (AM) w Europie. Dobrze znane marki Grupy obejmują: ATS, RIAL, ALUTEC i ANZIO. 
Obecnie grupa posiada cztery zakłady produkcyjne, z których trzy znajdują się w Polsce (Stalowa 
Wola) i jeden w Niemczech (Werdohl). 
 
UNIWHEELS postrzega siebie jako jednego z wiodących partnerów w branży motoryzacyjnej w 
zakresie optymalnego obniżenia emisji CO2 dzięki redukcji mas felg aluminiowych. Oprócz metod 
konstrukcyjnych, zapewniających optymalizację masy, stosowane są przede wszystkim 
następujące technologie: Flow Forming (walcowanie), Lightforming (zaawansowane walcowanie 
podciśnieniowe), obróbka i kucie. 
 
W 2016 r. sprzedaż felg przez Grupę Uniwheels osiągnęła poziom 8,8 miliona, przychód wyniósł 
464,1 miliony euro a EBITDA wyniosła 70,2 milionów euro. Grupa zatrudniała 2.918 pracowników. 
 
Od 2015 roku akcje UNIWHEELS AG są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w 
Warszawie. Akcje UNIWHEELS posiadają numer identyfikacyjny A13STW, ISIN 
DE000A13STW4 oraz ticker UNW. 
 
 
 
 
 
 
 
W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt: 

 
Oliver Madsen 
Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich (Head of Investor Relations and Group PR) 
Email: o.madsen@de.uniwheels.com 
UNIWHEELS AG  
Gustav-Kirchhoff-Str. 10  
67098 Bad Dürkheim  
Niemcy 
 


