
Płock, dnia 25.06.2013.r.  

DAMF INVEST S.A. 

ul. Padlewskiego 18c 

09-402 Płock 

Komisja Nadzoru Finansowego 

Pion Nadzoru Rynku Kapitałowego 

Plac Powstańców Warszawy 1  

00-950 Warszawa 

 

Zawiadomienie 

Jako akcjonariusz spółki FON S.A. w Płocku przy ul. Padlewskiego 18c wpisanej do Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028913 (dalej: FON lub Spółka)  niniejszym 

w wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 69 ust. 1 pkt 2) 

w zw. z art. 69a ust.1 pkt 3) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 

2005r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z poźn. zm.) (dalej: ustawa o ofercie), zawiadamiam o: 

 

o bezpośrednim i pośrednim zbyciu i nabyciu akcji FON S.A. 

 

Zawiadamiająca informuje, że: 

- w dniu 20.06.2013r. w ramach przeprowadzonej przez Zawiadamiającą procedury wezwań do 

zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki nabyła 4.863.650 akcji Spółki która to ilość stanowi 0,48 % 

udziału w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do oddania 4.863.650 głosów 

stanowiących 0,48 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.  

- w dniu 20.06.2013r. Zawiadamiającą w ramach obrotu zorganizowanego na rynku regulowanym 

nabyła 100.500 akcji która to ilość stanowi 0,009 % udziału w podwyższonym kapitale zakładowym 

Spółki oraz uprawnia do oddania 100.500 głosów stanowiących 0,009 % udziału w ogólnej liczbie 

głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

- w dniu 21.06.2013r. tytułem  umowy cywilno prawnej Zawiadamiająca nabyła 49.999.900 akcji 

Spółki, która to ilość stanowi 4,96 % udziału w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki oraz 

uprawnia do oddania 49.999.900 głosów stanowiących 4,96 % udziału w ogólnej liczbie głosów na 

Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

- w dniu 21.06.2013r. na skutek dokonania zbycia przez podmiot zależny Zawiadamiającej zbycia akcji 

Spółki w ramach obrotu zorganizowanego na rynku regulowanym Zawiadamiająca pośrednio zbyła 

100 akcji Spółki, która to ilość stanowi <0,0001 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 

uprawnia do oddania 100 głosów stanowiących <0,0001 % udziału w ogólnej liczbie głosów na 

Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

 

Zawiadamiająca informuje, że łącznie na skutek zdarzeń z dnia 20.06.2013r. oraz 21.06.2013r. nabyła 

bezpośrednio 54.963.950 akcji Spółki która to ilość stanowi 5,45 % udziału w podwyższonym kapitale 



zakładowym Spółki oraz uprawnia do oddania 54.963.950 głosów stanowiących 5,45 % udziału 

w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

 

Zawiadamiająca informuje, że przed nabyciem akcji o których mowa powyżej Zawiadamiająca 

bezpośrednio posiadała 642.044.231 Spółki która to ilość stanowiła 63,69 % udziału w podwyższonym 

kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniała do oddania 642.044.231 głosów stanowiących 63,69 % 

udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

 

Zawiadamiająca informuje, że aktualnie bezpośrednio posiada 697.008.181 akcji Spółki która to ilość 

stanowi 69,15 % udziału w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do oddania 

697.008.181 głosów stanowiących 69,15 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Spółki.  

 

Ponadto zawiadamiająca informuje, że łącznie pośrednio i bezpośrednio przed zdarzeniami z dnia 

20.06.2013r. posiadała 892.044.131 akcji Spółki, która to liczba stanowiła 88,49% udziału w kapitale 

zakładowym Spółki oraz uprawniała do oddania 892.044.131 głosów, stanowiących 88,49% ogólnej 

liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

Zawiadamiająca wyjaśnia, że zwrot pożyczki akcji z dnia 21.06.2013r. nie wpływa na łączną ilość 

pośrednio i bezpośrednio posiadanych przez Spółkę akcji albowiem nabycie miało miejsce od 

podmiotu zależnego Zawiadamiającej. 

 

Zawiadamiająca informuje, że aktualnie łącznie pośrednio i bezpośrednio posiada 897.008.181 akcji 

Spółki która to ilość stanowi 88,99 % udziału w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki oraz 

uprawnia do oddania 897.008.181 głosów stanowiących 88,99 % udziału w ogólnej liczbie głosów na 

Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

 

Zawiadamiająca informuje, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego 

i pośredniego zwiększenia lub zmniejszenia swojego zaangażowania w Spółce 

 

Ponadto informuje, że inne podmioty zależne od Zawiadamiającej poza i) DAMF Capital Sp. z o.o., 

ii) AF Estry S.A. iii) REFUS Sp. z o.o. iv) Trans RMF Plus Sp. z o.o. nie posiadają akcji Spółki oraz, że 

Zawiadamiająca nie zawierała żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem było by 

przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu. 

 

Do wiadomości: 

- FON S.A. w Płocku, ul Padlewskiego 18C, 09-402 Płock 


