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Zarząd FAM Grupa Kapitałowa S.A. we Wrocławiu (dalej zwaną „Spółka”) informuje, że otrzymał w dniu
wczorajszym od akcjonariusza Grzegorza Bielowickiego zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie
głosów Spółki następującej treści:
„Działając w imieniu Pana Grzegorza Bielowickiego (dalej jako „Akcjonariusz”), akcjonariusza spółki pod firmą FAM
Grupa Kapitałowa S.A. z siedzibą we Wrocławiu (zwanej dalej jako „Spółka”), na podstawie pełnomocnictwa z dnia 5
grudnia 2014 r. (w załączeniu), w oparciu o art. 69 ust. 1 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
(zwanej dalej jako „Ustawa”), niniejszym zawiadamiam o przekroczeniu przez Akcjonariusza stanu posiada akcji Spółki
powyżej progu 50% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Na skutek rozliczenia, ogłoszonego w dniu 12.12.2014 r. wspólnie z Panem Tomaszem Firczykiem oraz Panem
Andrzejem Różyckim w trybie art. 73 ust. 1 Ustawy wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki (dalej jako
„Wezwanie”), w dniu 27.01.2015 r. Akcjonariusz nabył 8.535.537 (słownie: osiem milionów pięćset trzydzieści pięć
tysięcy pięćset trzydzieści siedem) akcji Spółki, reprezentujących 26,77% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo
do 8.535.537 (słownie: osiem milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy pięćset trzydzieści siedem) głosów na Walnym
Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 26,77% ogólnej liczby głosów w Spółce. W wyniku Wezwania Akcjonariusz
przekroczył stan posiadania akcji Spółki powyżej progu 50% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Przed ww. zdarzeniem powodującym zmianę stanu posiadania akcji Spółki przez Akcjonariusza, posiadał on
bezpośrednio 9.591.351 (słownie: dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt jeden)
akcji Spółki reprezentujących 30,08% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 9.591.351 (słownie: dziewięć
milionów pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt jeden) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
stanowiących 30,08% ogólnej liczby głosów Spółki.
Przed rozliczeniem Wezwania Akcjonariusz nie posiadał pośrednio akcji Spółki.
Po rozliczeniu Wezwania Akcjonariusz posiada 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 Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 56,85% ogólnej liczby głosów Spółki.
Po zakończeniu Wezwania Akcjonariusz pośrednio nie posiada akcji Spółki.
Dodatkowo informuję, iż nie istnieją podmioty zależne wobec Akcjonariusza, 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.

