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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 Pana Tomasza
Firczyka zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w FAM
następującej treści:
” Niniejszym, działając w imieniu własnym, w imieniu Tar Heel Capital R,LLC
spółki prawa stanu Północna Karolina, USA (THCR), w imieniu THC Fund
Management Limited, spółki prawa cypryjskiego (THCFM), w imieniu TF Assets
Management Limited, spółki prawa cypryjskiego (TFAM), w imieniu Inner
Investment Limited, spółki prawa cypryjskiego (IIL), w imieniu Inner Corp sp. z o.o.
(IC), w imieniu Grzegorza Bielowickiego oraz Andrzeja Różyckiego 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)
składam 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 powodującego zmianę udziału:
Zawiadomienie dotyczy zdarzenia powodującego zmianę udziału w rozumieniu art.
69 ustawy o ofercie, które to zdarzenie wiąże się jednocześnie z transakcją kupna
objętą obowiązkiem informowania w trybie art. 160 ust. 1 pkt 1) oraz ust 2 pkt 4) lit.
a) i b) ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (ustawa o obrocie) i która objęta
jest odrębnym zawiadomieniem w trybie art. 160 ustawy o obrocie.

Zdarzeniem powodującym zmianę udziału jest zawarcie
uczestniczące w Porozumieniu następujących transakcji:

przez

podmioty

THCFM nabył na rynku GPW w dniach:
-

13 lipca 2012 r. – 11.100 akcji FAM
17 lipca 2012 r. – 20.690 akcji FAM
18 lipca 2012 r. – 200 akcji FAM
19 lipca 2012 r. – 2.510 akcji FAM
20 lipca 2012 r. – 14.500 akcji FAM
24 lipca 2012 r. – 787 akcji FAM
25 lipca 2012 r. – 78.313 akcji FAM
27 lipca 2012 r. – 29.877 akcji FAM
30 lipca 2013 r. – 30.708 akcji FAM
21 listopada 2012 r. – 6.210 akcji FAM
23 listopada 2012 r. – 3.460 akcji FAM
26 listopada 2012 r. – 710 akcji FAM
2 maja 2013 r. – 3.990 akcji FAM
7 maja 2013 r. – 2.774 akcji FAM
8 maja 2013 r. – 3.250 akcji FAM
14 maja 2013 r. – 100 akcji FAM
15 maja 2013 r. – 10.900 akcji FAM
16 maja 2013 r. – 27.775 akcji FAM.

Jednocześnie THCFM w dniu 27 listopada 2012 r. zbył 30.000 akcji FAM.
W wyniku powyższych transakcji THCFM nabył łącznie 247.854 akcje FAM,
stanowiące 0,80% akcji w kapitale zakładowym FAM, co daje (bez uwzględnienia
akcji własnych posiadanych przez Spółkę, z których to akcji zgodnie z art. 364 Ksh
nie wykonuje się prawa głosu), 0,80% ogólnej liczby głosów, zaś z uwzględnieniem
akcji własnych posiadanych przez Spółkę, których liczba zgodnie z RB nr 88/2013 z
dnia 17 maja 2013 r. wynosi 799.245, 0,80% ogólnej liczby głosów oraz łącznie zbył
30.000 akcji FAM, stanowiących 0,09% akcji w kapitale zakładowym FAM, co daje
(bez uwzględnienia akcji własnych posiadanych przez Spółkę, z których to akcji
zgodnie z art. 364 Ksh nie wykonuje się prawa głosu), 0,09% ogólnej liczby głosów,
zaś z uwzględnieniem akcji własnych posiadanych przez Spółkę, których liczba
zgodnie z RB nr 88/2013 z dnia 17 maja 2013 r. wynosi 799.245, 0,10% ogólnej liczby
głosów.
TFAM nabył na rynku GPW w dniach:
-

21 czerwca 2012 r. – 15.564 akcji FAM
26 lipca 2012 r. – 10.324 akcji FAM
30 lipca 2012 r. – 5.000 akcji FAM

-

4 września 2012 r. – 22.612 akcji FAM
12 września 2012 r. – 34.712 akcji FAM
14 września 2012 r. – 25.383 akcji FAM
28 marca 2013 r. – 22.000 akcji FAM
9 kwietnia 2013 r. – 3.962 akcji FAM
29 kwietnia 2013 r. – 20.803 akcji FAM
7 maja 2013 r. – 4.000 akcji FAM.

W wyniku powyższych transakcji TFAM nabył łącznie 164.360 akcji FAM,
stanowiących 0,50% akcji w kapitale zakładowym FAM, co daje (bez uwzględnienia
akcji własnych posiadanych przez Spółkę, z których to akcji zgodnie z art. 364 Ksh
nie wykonuje się prawa głosu), 0,50% ogólnej liczby głosów, zaś z uwzględnieniem
akcji własnych posiadanych przez Spółkę, których liczba zgodnie z RB nr 88/2013 z
dnia 17 maja 2013 r. wynosi 799.245, 0,50% ogólnej liczby głosów.
W dniu 28 sierpnia 2012 r. IIL nabył od IC 52.408 akcji FAM, stanowiących 0,16%
akcji w kapitale zakładowym FAM, co daje (bez uwzględnienia akcji własnych
posiadanych przez Spółkę, z których to akcji zgodnie z art. 364 Ksh nie wykonuje się
prawa głosu), 0,16% ogólnej liczby głosów, zaś z uwzględnieniem akcji własnych
posiadanych przez Spółkę, których liczba zgodnie z RB nr 88/2013 z dnia 17 maja
2013 r. wynosi 799.245, 0,17% ogólnej liczby głosów.
W związku z dokonanymi transakcjami, o których mowa powyżej, ogólna liczba
akcji FAM i głosów w FAM należących łącznie do wszystkich podmiotów
uczestniczących w Porozumieniu zwiększyła się o 382.214 akcji, czyli o 1,20%
kapitału zakładowego, co daje (bez uwzględnienia akcji własnych posiadanych przez
Spółkę, z których to akcji zgodnie z art. 364 Ksh nie wykonuje się prawa głosu),
1,20% ogólnej liczby głosów, zaś z uwzględnieniem akcji własnych posiadanych
przez Spółkę, których liczba zgodnie z RB nr 88/2013 z dnia 17 maja 2013 r. wynosi
799.245, 1,23% ogólnej liczby głosów.
Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału:
Przed zmianą udziału, tj. przed dniem zawarcia powyższych transakcji, THCFM,
THCR, TFAM, IIL, IC, Grzegorz Bielowicki, Tomasz Firczyk oraz Andrzej Różycki,
posiadali łącznie 9.633.656 akcji FAM, czyli łącznie 30,22% kapitału zakładowego
FAM, co daje łącznie 9.633.656 głosów, czyli łącznie 30,22% ogólnej liczby głosów, z
czego:
1. THCFM posiadało 2.165.524 akcji FAM, czyli 6,79% kapitału zakładowego, co
daje 2.165.524 głosów, czyli 6,79% ogólnej liczby głosów

2. THCR posiadało 7.096.025 akcji FAM, czyli 22,26% kapitału zakładowego, co
daje 7.096.025 głosów, czyli 22,26% ogólnej liczby głosów
3. TFAM posiadało 43.640 akcji FAM, czyli 0,14% kapitału zakładowego, co daje
43.640 głosów, czyli 0,14% ogólnej liczby głosów
4. IIL posiadało 265.459 akcji FAM, czyli 0,83% kapitału zakładowego, co daje
265.459 głosów, czyli 0,83% ogólnej liczby głosów
5. IC posiadało 52.408 akcji FAM, czyli 0,16% kapitału zakładowego, co daje
52.408 głosów, czyli 0,16% ogólnej liczby głosów
6. Andrzej Różycki posiadał 10.600 akcji FAM, czyli 0,03% kapitału
zakładowego, co daje 10.600 głosów, czyli 0,03% ogólnej liczby głosów
7. Grzegorz Bielowicki nie posiadał we własnym imieniu akcji FAM przez co we
własnym imieniu nie miał udziału w kapitale zakładowym FAM ani udziału
w ogólnej liczbie głosów
8. Tomasz Firczyk nie posiadał we własnym imieniu akcji FAM przez co we
własnym imieniu nie miał udziału w kapitale zakładowym FAM ani udziału
w ogólnej liczbie głosów
Liczba akcji posiadanych w dniu kierowania niniejszego zawiadomienia:
Na dzień kierowania niniejszego zawiadomienia THCFM, THCR, TFAM, IIL, IC,
Grzegorz Bielowicki, Tomasz Firczyk oraz Andrzej Różycki, posiadają łącznie
10.015.870 akcji FAM, stanowiących 31,41% akcji w kapitale zakładowym FAM, co
daje (bez uwzględnienia akcji własnych posiadanych przez Spółkę, z których to akcji
zgodnie z art. 364 Ksh nie wykonuje się prawa głosu), 31,41% ogólnej liczby głosów,
zaś z uwzględnieniem akcji własnych posiadanych przez Spółkę, których liczba
zgodnie z RB nr 88/2013 z dnia 17 maja 2013 r. wynosi 799.245, 32,22% ogólnej liczby
głosów, z czego:
1. THCFM posiada 2.383.378 akcji FAM, czyli 7,48% kapitału zakładowego, co
daje 2.383.378 głosów, czyli 7,66% ogólnej liczby głosów
2. THCR posiada 7.096.025 akcji FAM, czyli 22,26% kapitału zakładowego, co
daje 7.096.025 głosów, czyli 22,83% ogólnej liczby głosów
3. TFAM posiada 208.000 akcji FAM, czyli 0,65% kapitału zakładowego, co daje
208.000 głosów, czyli 0,67% ogólnej liczby głosów
4. IIL posiada 317.867 akcji FAM, czyli 1% kapitału zakładowego, co daje 317.867
głosów, czyli 1,02% ogólnej liczby głosów
5. IC nie posiada akcji FAM przez co nie ma udziału w kapitale zakładowym
FAM ani udziału w ogólnej liczbie głosów
6. Andrzej Różycki posiada 10.600 akcji FAM, czyli 0,03% kapitału zakładowego,
co daje 10.600 głosów, czyli 0,03% ogólnej liczby głosów

7. 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
8. 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.
Wskazujemy, że THCFM, THCR, TFAM, IIL, IC, Grzegorz Bielowicki, Tomasz
Firczyk oraz Andrzej Różycki nie zawarły 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.”

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.

