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Komisja Nadzoru Finansowego 

            Pion Nadzoru Rynku Kapitałowego 

            Plac Powstańców Warszawy 1  

            00-950 Warszawa 

Zawiadomienie 

 

FON S.A. niniejszym w wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 1 pkt 2) 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), zawiadamia o: 

 

bezpośrednim zbyciu akcji własnych na skutek wydania ich akcjonariuszom spółek 

przejmowanych 

 

Wobec dojścia do skutku połączenia spółki FON S.A. zgodnie z treścią uchwały nr 4 Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia z dnia 29.11.2013 r. w sprawie połączenia spółki FON S.A. na zasadach 

określonych w Planie Połączenia z dnia 30 sierpnia 2013r. opublikowanego raportem bieżącym Spółki 

nr ESPI 45/2013 z dnia 30.08.2013 r. uzupełnionego aneksem z dnia 12.09.2013 r. opublikowanym 

raportem nr ESPI 48/2013 r. z dnia 09.12.2013 r. oraz odpowiednio na stronie internetowej FON S.A. 

w dniu 17.01.2014 r. , doszło do wydania akcjonariuszom spółek przejmowanych akcji spółki FON 

S.A. 

 

Wobec powyższego Zawiadamiająca informuje, że w dniu 17.01.2014 r. zbyła łącznie 95.384.471 akcji 

własnych która to ilość stanowi 9,46% udziału w  kapitale zakładowym Spółki, oraz uprawnia do 

oddania 95.384.471 głosów stanowiących 9,46 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Spółki. 

 

FON S.A. informuje, że przed zbyciem akcji własnych, o których mowa powyżej , Spółka posiadała 

łącznie 100.035.131 akcji własnych która to ilość stanowiła 9,923 % udziału w  kapitale zakładowym 

Spółki, oraz uprawniała  do oddania 100.035.131 głosów stanowiących 9,923 % udziału w ogólnej 

liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.  Akcje własne posiadane przez Zawiadamiającą 

zgodnie z treścią art. 364 § 2 k.s.h. objęte były zakazem wykonywania przez FON S.A. prawa głosu.  

 

FON S.A. informuje, że aktualnie posiada łącznie 4.650.660 akcji własnych która to ilość stanowi 

0,46 % udziału w  kapitale zakładowym Spółki, oraz uprawnia do oddania 4.650.660 głosów 



stanowiących 0,46 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.  które to 

akcje własne nie dają FON S.A. prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu. 

 

FON S.A. informuje, że w najbliższych 12 miesiącach 35.131 akcji spółki nabytych w celu umorzenia 

na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 03.04.2013 r. 

kontynuowanego po przerwie w dniu 24.04.2013 r. zostanie umorzonych zgodnie z treścią uchwały 

nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON S.A. z dnia 29.11.2013 r. 

Natomiast pozostałe 4.615.529 akcji własnych posiadanych przez Spółkę nabytych w dniu 02.12.2013 

r. w celu przekazania akcjonariuszom spółek przejmowanych zgodnie z treścią uchwały nr 4 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON S.A. z dnia 29.11.2013 r, wobec wyczerpania 

roszczeń akcjonariuszy spółek przejętych zostanie odsprzedanych lub umorzonych. 

  

Ponadto FON S.A. informuje, że inne podmioty od niej zależne nie posiadają akcji Spółki oraz, że 

FON S.A. nie zawierała żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem było by przekazanie 

uprawnienia do wykonywania prawa głosu.  

 

 


