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Zarząd FAM Grupa Kapitałowa S.A. (Spółka) informuje, że w trybie art. 160 ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi otrzymał od Pana
Grzegorza Bielowickiego Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki informację o
transakcji nabycia akcji FAM Grupa Kapitałowa S.A. przez osobę blisko związaną z
Panem Grzegorzem Bielowickim.
Treść przekazanych informacji podlegająca publikacji jest następująca:
1) imię i nazwisko osoby obowiązanej: Grzegorz Bielowicki;
2) firma osoby blisko związanej z osobą obowiązaną: THC Fund Management
Limited, spółka prawa cypryjskiego jako nabywca akcji;
3) wskazanie przyczyn przekazania informacji oraz więzi prawnej łączącej osobę
obowiązaną z emitentem: Osoba obowiązana jest Przewodniczącym Rady
Nadzorczej FAM Grupa Kapitałowa S.A. Osoba obowiązana informuje o
transakcji zawartej przez osobę blisko z nią związaną, to jest THC Fund
Management Limited. Nabywcą akcji jest THC Fund Management Limited, która
jest bezpośrednio kontrolowana przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej FAM,
a ponadto Przewodniczący Rady Nadzorczej FAM wchodzi w skład jej organu
zarządzającego oraz pełni w jej strukturze funkcje kierownicze (jako Dyrektor) ;
4) wskazanie instrumentu finansowego, którego dotyczy transakcja oraz emitenta:
akcje FAM Grupa Kapitałowa S.A.;
5) rodzaj transakcji: kupno przez osobę blisko związaną z osobą obowiązaną, tj.
THC Fund Management Limited;
6) tryb zawarcia transakcji: transakcje sesyjne zwykłe na rynku regulowanym GPW;
7) data i miejsce zawarcia transakcji: 27 lipca 2012r., 30 lipca 2012r., Warszawa,
rynek giełdowy GPW;
8) cena i wolumen transakcji: THC Fund Management Limited nabył:
 w dniu 27 lipca 2012 roku 29.877 akcji po średniej cenie 1,12 zł za jedną
akcję na rynku regulowanym w ramach transakcji sesyjnych zwykłych,
 w dniu 30 lipca 2012 roku 30.708 akcji po średniej cenie 1,15 zł za jedną
akcję na rynku regulowanym w ramach transakcji sesyjnych zwykłych
9) data i miejsce sporządzenia informacji: 30 lipca 2012r. Warszawa.
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej w związku z art. 160
ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

