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Zarząd FAM Grupa Kapitałowa S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej zwana „Spółką”) informuje, że otrzymał w dniu
08.06.2015 r. od FALCON Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, FULCRUM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Napoleon
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, w których imieniu jako organ działa: Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (02-019) przy ulicy Grójeckiej 5, zawiadomienie o zmianie udziału w
ogólnej liczbie głosów Spółki następującej treści:
„Działając w imieniu Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanego
dalej jako „TFI”), występującej jako organ zarządzanego przez TFI funduszu FALCON Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
zarejestrowanego w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych, prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział
Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 1071 (zwanego dalej jako „Fundusz 1”), funduszu FULCRUM Fundusz
Inwestycyjny Zamknięty, zarejestrowanego w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych, prowadzonym przez Sąd Okręgowy
w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 1072 (zwanego dalej jako „Fundusz 2”) oraz funduszu
NAPOLEON Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zarejestrowanego w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych, prowadzonym
przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 1073 (zwanego dalej jako
„Fundusz 3”), w trybie art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a) w zw. z 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 zawiadamiamy o zwiększeniu łącznie przez fundusze inwestycyjne
zarządzane przez TFI, tj. Fundusz 1, Fundusz 2 i Fundusz 3 stanu posiadania akcji spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa
S.A. z siedzibą we Wrocławiu (zwanej dalej jako „Spółka”) powyżej progu 15% ogólnej liczby głosów Spółki.
Zwiększenie stanu posiadania akcji Spółki powyżej progu 15% ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku
przeprowadzonej w dniu 1 czerwca 2015 r. poza rynkiem regulowanym transakcji, w ramach której Fundusz 2 nabył
3.150.000 (słownie: trzy miliony sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji Spółki reprezentujących 9,88% kapitału zakładowego
Spółki, dających prawo do 3.150.000 (słownie: trzy miliony sto pięćdziesiąt tysięcy) głosów na Walnych Zgromadzeniach
Spółki stanowiących 9,88% ogólnej liczby głosów Spółki (dalej jako „Transakcja“).
Przed przeprowadzeniem Transakcji:
1) Fundusz 1 posiadał bezpośrednio 925.798 (słownie: dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy siedemset
dziewięćdziesiąt osiem) akcji Spółki, reprezentujących 2,90% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do
925.798 (słownie: dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem) głosów na Walnych
Zgromadzeniach Spółki, stanowiących 2,90% ogólnej liczby głosów w Spółce;
2) Fundusz 2 posiadał bezpośrednio 1.147.753 (słownie: jeden milion sto czterdzieści siedem tysięcy siedemset
pięćdziesiąt trzy) akcje Spółki reprezentujące 3,60% kapitału zakładowego Spółki, dające prawo do 1.147.753
(słownie: jeden milion sto czterdzieści siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy) głosów na Walnych
Zgromadzeniach Spółki, stanowiących 3,60% ogólnej liczby głosów w Spółce;
3) Fundusz 3 posiadał bezpośrednio 1.113.572 (słownie: jeden milion sto trzynaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt
dwa) akcje Spółki reprezentujące 3,49% kapitału zakładowego Spółki, dające prawo do 1.113.572 (słownie: jeden
milion sto trzynaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, stanowiących
3,49% ogólnej liczby głosów w Spółce;

4) Fundusz 1, Fundusz 2 oraz Fundusz 3 pośrednio nie posiadały akcji Spółki, zaś towarzystwem funduszy
inwestycyjnych zarządzającym Funduszem 1, Funduszem 2 oraz Funduszem 3 było TFI.
Powyższe oznacza, iż przed przeprowadzeniem Transakcji zarządzane przez TFI fundusze, tj. Fundusz 1, Fundusz 2 oraz
Fundusz 3 posiadały łącznie 3.187.123 (słownie: trzy miliony sto osiemdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia trzy)
akcje Spółki, reprezentujące 9,99% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 3.187.123 (słownie: trzy miliony
sto osiemdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia trzech) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, stanowiących
9,99% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Po przeprowadzeniu Transakcji:
1) Fundusz 1 posiada bezpośrednio 925.798 (słownie: dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy siedemset
dziewięćdziesiąt osiem) akcji Spółki reprezentujących 2,90% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo
do 925.798 (słownie: dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem) głosów na
Walnych Zgromadzeniach Spółki stanowiących 2,90% ogólnej liczby głosów Spółki;
2) Fundusz 2 posiada bezpośrednio 4.297.753 (słownie: cztery miliony dwieści dziewięćdziesiąt siedem
tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy) akcje Spółki reprezentujące 13,48% kapitału zakładowego Spółki,
dających prawo do 4.297.753 (słownie: cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset
pięćdziesiąt trzy) głosy na Walnych Zgromadzeniach Spółki stanowiących 13,48% ogólnej liczby głosów
Spółki;
3) Fundusz 3 posiada bezpośrednio 1.113.572 (słownie: jeden milion sto trzynaście tysięcy pięćset
siedemdziesiąt dwa) akcje Spółki reprezentujących 3,49% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do
1.113.572 (słownie: jeden milion sto trzynaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa) głosów na Walnych
Zgromadzeniach Spółki stanowiących 3,49% ogólnej liczby głosów Spółki;
4) Fundusz 1, Fundusz 2 oraz Fundusz 3 pośrednio nie posiadają akcji Spółki, zaś towarzystwem funduszy
inwestycyjnych zarządzającym Funduszem 1, Funduszem 2 oraz Funduszem 3 jest TFI.
Powyższe oznacza, iż po przeprowadzeniu Transakcji zarządzane przez TFI fundusze, tj. Fundusz 1, Fundusz 2 oraz
Fundusz 3 posiadają łącznie 6.337.123 (słownie: sześć milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy sto dwadzieścia trzy)
akcje Spółki, reprezentujące 19,88 % kapitału zakładowego Spółki, dające prawo do 6.337.123 (słownie: sześć milionów
trzysta trzydzieści siedem tysięcy sto dwadzieścia trzy) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, stanowiących
19,88% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Ponadto wskazujemy, iż po przeprowadzeniu Transakcji Fundusz 1, Fundusz 2 oraz Fundusz 3 pośrednio nie posiadają
akcji Spółki.
Nie istnieją żadne inne niż Fundusz 1, Fundusz 2 oraz Fundusz 3 fundusze inwestycyjne zarządzane przez TFI, które
posiadałyby akcje Spółki.
Dodatkowo informuję, iż nie istnieją podmioty zależne wobec Funduszu, które posiadają akcje Spółki oraz nie istnieją
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.

