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Zarząd FAM Grupa Kapitałowa S.A. w Warszawie (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 Grzegorza
Bielowickiego zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w FAM
następującej treści:
„Działając w imieniu własnym, w imieniu Tar Heel Capital R,LLC spółki prawa USA
(THCR), a także w imieniu GJB Assets Management Limited, spółki prawa
cypryjskiego (GJB Assets Management), na podstawie art. 69 ust. 1 i 2 oraz ust. 4 w
związku z art. 87 ust. 1 pkt 4) i 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 w Warszawie (FAM) posiadanych przez podmioty
należące do porozumienia łączącego wskazanych powyżej akcjonariuszy.
Zawiadomienie niniejsze składam jako pełnomocnik THCR, a także jako członek
zarządu (director) GJB Assets Management oraz działając w imieniu własnym.
Data i rodzaj zdarzenia powodująca 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 transakcji nabycia przez
GJB Assets Management w dniu 17 czerwca 2011 r. 264.318 akcji FAM oraz w dniu 20
czerwca 2011 r. 1.771.421 akcji FAM na rynku regulowanym prowadzonym przez

Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) w trybie transakcji
sesyjnych zwykłych, to jest łącznie 2.035.739 akcji FAM. Z tego powodu ogólna liczba
akcji FAM i głosów w FAM należących do GJB Assets Management oraz łącznie do
wszystkich podmiotów uczestniczących we wskazanym Porozumieniu zmieniła się.
Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału:
Przed zmianą udziału przez GJB Assets Management, tj. przed dniem nabycia przez
GJB Assets Management łącznie 2.035.739 akcji FAM, Pan Grzegorz Bielowicki,
THCR oraz GJB Assets Management posiadali łącznie 6.282.597 akcji FAM czyli
łącznie 19,71% kapitału zakładowego FAM, co dawało łącznie 6.282.597 głosów, czyli
łącznie 19,71% ogólnej liczby głosów, z czego:
1) GJB Assets Management posiadało 1.155.423 akcji FAM, czyli 3,62% kapitału
zakładowego, co dawało 1.155.423 głosów, czyli 3,62% ogólnej liczby głosów;
2) THCR posiadało 5.127.174 akcji FAM, czyli 16,09% kapitału zakładowego, co
dawało 5.127.174 głosów, czyli 16,09% ogólnej liczby głosów;
3) Pan 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, jednak reprezentował 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, THCR
oraz GJB Assets Management posiadają łącznie 8.318.336 akcji FAM, czyli łącznie
26,09% kapitału zakładowego FAM, co daje łącznie 8.318.336 głosów, czyli łącznie
26,09% ogólnej liczby głosów, z czego:
1) GJB Assets Management posiada 3.191.162 akcji FAM, czyli 10,01% kapitału
zakładowego, co daje 3.191.162 głosów, czyli 10,01% ogólnej liczby głosów;
2) THCR posiada 5.127.174 akcji FAM, czyli 16,08% kapitału zakładowego, co
daje 5.127.174 głosów, czyli 16,08% 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.
Informacja dotycząca zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie
głosów
W związku z przekroczeniem przez GJB Assets Management samodzielnie 10 %
ogólnej liczby głosów, zawiadamiający wskazuje, że ma zamiar dalszego

zwiększania 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.

