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Zarząd FAM Grupa Kapitałowa S.A. we Wrocławiu (dalej zwana „Spółką”) informuje, że otrzymał w dniu
24 marca 2015 roku od akcjonariusza Spółki Tomasza Firczyka działającego we własnym imieniu oraz
w imieniu akcjonariuszy Grzegorza Bielowickiego oraz Andrzeja Różyckiego zawiadomienie o zmianie
udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki następującej treści:
„Działając w imieniu własnym (dalej jako „Akcjonariusz 1”), jak również w imieniu Pana Grzegorza
Bielowickiego (dalej jako „Akcjonariusz 2”) oraz Pana Andrzeja Różyckiego (dalej jako „Akcjonariusz
3”, zaś wraz z Akcjonariuszem 1 oraz Akcjonariuszem 2 dalej łącznie jako „Członkowie Porozumienia”),
w oparciu o art. 87 ust. 3 oraz ust. 1 pkt 5 i 6 w zw. z art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (zwanej dalej jako „Ustawa”), niniejszym zawiadamiam o
rozwiązaniu w dniu 23 marca 2015 r. porozumienia zawartego przez Członków Porozumienia w dniu 8
grudnia 2014 r. (zwanego dalej jako „Porozumienie”) dotyczącego nabywania akcji spółki pod firmą
FAM Grupa Kapitałowa S.A. z siedzibą we Wrocławiu (zwanej dalej jako „Spółka”), zgodnego
głosowania na Walnych Zgromadzeniach Spółki oraz prowadzenia wspólnej polityki wobec Spółki.
Rozwiązanie Porozumienia związane jest przede wszystkim z faktem realizacji jego podstawowego
celu, jakim było wspólne ogłoszenie przez Członków Porozumienia wezwania do zapisywania się na
sprzedaż akcji Spółki w liczbie zapewniającej osiągnięcie przez Członków Porozumienia progu 66%
ogólnej liczby głosów Spółki. Ponadto Członkowie Porozumienia postanowili o dokonaniu
zapowiadanej wcześniej reorganizacji posiadanych aktywów poprzez przeniesienie ich własności na
podmioty blisko z nimi związane w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi.
Przed rozwiązaniem Porozumienia Członkowie Porozumienia posiadali łącznie 20.041.152 (słownie:
dwadzieścia milionów czterdzieści jeden tysięcy sto pięćdziesiąt dwa) akcji Spółki reprezentujących
62,86% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 20.041.152 (słownie: dwadzieścia milionów
czterdzieści jeden tysięcy sto pięćdziesiąt dwa) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki
stanowiących 62,86% ogólnej liczby głosów Spółki, w tym każdy z Członków Porozumienia uprawniony
był do następującej liczby akcji Spółki:
1) Akcjonariusz 1 posiadał bezpośrednio 878.879 (słownie: osiemset siedemdziesiąt osiem
tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć) akcji Spółki reprezentujących 2,76% kapitału
zakładowego Spółki, dających prawo do 878.879 (słownie: osiemset siedemdziesiąt osiem
tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki
stanowiących 2,76% ogólnej liczby głosów Spółki;

2) Akcjonariusz 2 posiadał bezpośrednio 18.126.888 (słownie: osiemnaście milionów sto
dwadzieścia sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem) akcji Spółki reprezentujących 56,85%
kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 18.126.888 (słownie: osiemnaście milionów
sto dwadzieścia sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem) głosów na Walnych
Zgromadzeniach Spółki stanowiących 56,85% ogólnej liczby głosów Spółki,
3) Akcjonariusz 3 posiadał bezpośrednio 1.035.385 (słownie: jeden milion trzydzieści pięć tysięcy
trzysta osiemdziesiąt pięć) akcji Spółki reprezentujących 3,25% kapitału zakładowego Spółki,
dających prawo do 1.035.385 (słownie: jeden milion trzydzieści pięć tysięcy trzysta
osiemdziesiąt pięć) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki stanowiących 3,25% ogólnej
liczby głosów Spółki.
Przed rozwiązaniem porozumienia żaden Członek Porozumienia nie posiadał pośrednio akcji Spółki.
Po rozwiązaniu Porozumienia liczba akcji Spółki posiadanych przez poszczególnych Członków
Porozumienia nie uległa zmianie.
Dodatkowo informuję, iż nie istnieją podmioty zależne wobec Członków Porozumienia, które posiadają
akcje Spółki, a także osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) Ustawy.”

Podstawa prawna:
art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

