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Zarząd FAM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółką”) informuje, że otrzymał w dniu dzisiejszym
zawiadomienie dokonane w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 Ustawy z dnia 29
lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Akcjonariuszy Wzywających, tj.:





FULCRUM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Napoleon Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
THC SPV10 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Maumee Bay LLC

o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce w związku z dokonaniem
w dniu 10 lipca 2017 roku przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. rozliczenia transakcji
nabycia akcji Spółki w wyniku wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego dnia
16 maja 2017 roku
Ponadto w związku z rozliczeniem wezwania THC SPV 10 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
dokonała zawiadomienia o przekroczeniu progu 15 % ogólnej liczby głosów w Spółce, zaś FULCRUM
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty o przekroczeniu progu 33 1/3 % ogólnej liczby głosów w Spółce.
Jednocześnie na podstawie art. 77 ust. 7 ww. Ustawy Akcjonariusze Wzywający dokonali
zawiadomienia, iż w wezwaniu nabyli 5.317.806 akcji Spółki reprezentujących około 16,68% kapitału
zakładowego Spółki, dających prawo do 5.317.807 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki łącznie z
posiadanymi głosami w momencie ogłoszenia wezwania, stanowiących około 16,68% ogólnej liczby
głosów w Spółce. Wszystkie akcje w Wezwaniu zostały nabyte przez THC SPV10 Spółka z ograniczona
odpowiedzialnością.

Treść otrzymanego zawiadomienia Spółka przekazuje w załączniku.
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.

