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Zarząd FAM Grupa Kapitałowa S.A. we Wrocławiu (FAM) informuje, że na
podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
oraz o spółkach publicznych otrzymał w dniu dzisiejszym od Panów Grzegorza
Bielowickiego, Tomasza Firczyka i Andrzeja Różyckiego zawiadomienie o zmianie
udziału w ogólnej liczbie głosów w FAM następującej treści:
„Niniejszym, my niżej podpisani tj.: Grzegorz Bielowicki, działający w imieniu
własnym, w imieniu Tar Heel Capital R,LLC spółki prawa stanu Północna Karolina,
USA (THCR) oraz w imieniu THC Fund Management Limited, spółki prawa
cypryjskiego (THCFM), Tomasz Firczyk działający w imieniu własnym oraz w
imieniu TF Assets Management Limited, spółki prawa cypryjskiego (TFAM),
Andrzej Różycki działający w imieniu własnym, w imieniu Inner Investment
Limited, spółki prawa cypryjskiego (IIL) oraz Inner Corp Sp. z o.o. (IC), na
podstawie art. 69 ust. 1 i 2 oraz ust. 4 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5) ustawy o
ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (ustawa o ofercie)
składamy niniejsze zawiadomienie dotyczące zdarzenia powodującego zmianę
liczby głosów w spółce publicznej FAM Grupa Kapitałowa S.A. z siedzibą we
Wrocławiu (FAM) posiadanych przez podmioty należące do ustnego porozumienia
łączącego wyżej wskazane podmioty.
Data i rodzaj zdarzenia powodująca zmianę udziału:
Zawiadomienie dotyczy zdarzenia polegającego na zawarciu w dniu 17 maja 2012
ustnego porozumienia pomiędzy wyżej wymienionymi podmiotami i osobami.
Z tego powodu ogólna liczba akcji FAM i głosów w FAM należących do Andrzeja
Różyckiego, THCFM, THCR, TFAM, IIL, IC oraz łącznie do wszystkich podmiotów
uczestniczących we wskazanym Porozumieniu zmieniła się.

Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału:
Przed zmianą udziału, tj. przed dniem zawarcia ustnego porozumienia, Pan
Grzegorz Bielowicki, THCR oraz THCFM posiadali łącznie 9.196.135 akcji FAM, czyli
łącznie 28,85% kapitału zakładowego FAM, co daje łącznie 9.196.135 głosów, czyli
łącznie 28,85% ogólnej liczby głosów, z czego:
1) THCFM posiada 2.100.110 akcji FAM, czyli 6,59% kapitału zakładowego, co
daje 2.100.110 głosów, czyli 6,59% ogólnej liczby głosów;
2) THCR posiada 7.096.025 akcji FAM, czyli 22,26% kapitału zakładowego, co
daje 7.096.025 głosów, czyli 22,26% ogólnej liczby głosów;
3) Pan Grzegorz Bielowicki nie posiada we własnym imieniu akcji FAM, przez
co we własnym imieniu nie ma udziału w kapitale zakładowym FAM ani
udziału w ogólnej liczbie głosów, jednak reprezentuje pozostałe strony
wskazanego Porozumienia i wykonuje prawo głosów z akcji FAM w imieniu
wskazanych podmiotów.
Liczba akcji posiadanych w dniu kierowania niniejszego zawiadomienia:
Na dzień kierowania niniejszego zawiadomienia Pan Grzegorz Bielowicki, Pan
Tomasz Firczyk, Pan Andrzej Różycki, THCR, THCFM, TFAM, IIL oraz IC posiadają
łącznie 9.534.274 akcji FAM, czyli łącznie 29,91% kapitału zakładowego FAM, co daje
łącznie 9.534.274 głosów, czyli łącznie 29,91% ogólnej liczby głosów, z czego:
1) THCFM posiada 2.100.110 akcji FAM, czyli 6,59% kapitału zakładowego,
co daje 2.100.110 głosów, czyli 6,59% ogólnej liczby głosów;
2) THCR posiada 7.096.025 akcji FAM, czyli 22,26% kapitału zakładowego, co
daje 7.096.025 głosów, czyli 22,26% ogólnej liczby głosów;
3) TFAM posiada 43.640 akcji FAM, czyli 0,14% kapitału zakładowego, co
daje 43.640 głosów, czyli 0,14% ogólnej liczby głosów;
4) IIL posiada 231.491 akcji FAM, czyli 0,73% kapitału zakładowego, co daje
231.491 głosów, czyli 0,73% ogólnej liczby głosów;
5) IC posiada 52.408 akcji FAM, czyli 0,16% kapitału zakładowego, co daje
52.408 głosów, czyli 0,16% ogólnej liczby głosów;
6) Pan Andrzej Różycki posiada 10.600 akcji FAM, czyli 0,03% kapitału
zakładowego, co daje 10.600 głosów, czyli 0,03% ogólnej liczby głosów;
7) Pan Tomasz Firczyk nie posiada we własnym imieniu akcji FAM, przez co
we własnym imieniu nie ma udziału w kapitale zakładowym FAM ani
udziału w ogólnej liczbie głosów,
8) Pan Grzegorz Bielowicki nie posiada we własnym imieniu akcji FAM,
przez co we własnym imieniu nie ma udziału w kapitale zakładowym
FAM ani udziału w ogólnej liczbie głosów
Jednocześnie na zasadzie art. 87 ust. 3 ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi (ustawa o obrocie) wskazujemy, iż Pan Tomasz Firczyk

będzie osobą wykonującą obowiązki informacyjne wynikające z zawartego
porozumienia, w imieniu wszystkich wyżej wymienionych stron
zawartego porozumienia.
Wskazujemy, że Pan Grzegorz Bielowicki, Pan Tomasz Firczyk, Pan Andrzej
Różycki, THCR, THCFM, TFAM, IIL oraz IC nie zawarli z żadną osobą trzecią
umowy, o której mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c ustawy o ofercie oraz nie istnieją
inne podmioty od nich zależne, które posiadają akcje Spółki.
Informacja dotycząca zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie
głosów
Podmioty objęte porozumieniem wskazują, że mają zamiar dalszego zwiększania
udziału w ogólnej liczbie głosów samodzielnie lub w porozumieniu. W zależności od
sytuacji rynkowej nie wykluczają także zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie
głosów samodzielnie lub w porozumieniu. Nabywanie akcji FAM jest traktowane
jako inwestycja średnioterminowa.”

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej w związku z art. 69
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych.

