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DAMF INVEST S.A. 
ul. Padlewskiego 18c 
09-402 Płock 
 

 

 
Zawiadomienie 

DAMF INVEST S.A.. z siedzibą w Płocku (09-40) przy ul. Padlewskiego 18c  wpisana do Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, Wydział XIV 

Gospodarczy pod numerem KRS 0000392143 (dalej: Zawiadamiająca) niniejszym w wykonaniu obowiązku 

określonego w art. 69)  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) niniejszym, przedstawia:                            

 

INFORMACJA O  ZMIANIE STANU POSIADANIA W OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW W SPÓŁCE FON S.A. z siedzibą 

Płocku zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 000028913 (dalej: Spółka) 

 

Zawiadamiająca informuje iż w dniu 12.01.2017 roku w wyniku wniesienia aportu na pokrycie 

nowoutworzonych udziałów w kapitale zakładowym Patro Invest Sp. z o.o. Zawiadamiająca zbyła 36.614.705  

akcji Spółki co stanowiło 77,08 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniało do oddania 

36.614.705 głosów stanowiących 77,08% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki 

 

Zawiadamiająca informuje, iż po zdarzeniu opisanym powyżej bezpośrednio nie posiada akcji spółki. 

 

Zawiadamiająca informuje, iż przed zdarzeniami opisanym powyżej tj. na dzień 11.01.2017  posiadała 

36.614.705  akcji Spółki co stanowiło 77,08 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniało do 

oddania 36.614.705 głosów stanowiących 77,08% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Spółki 

 

Zawiadamiająca informuje iż pośrednio przez podmiot zależny Patro Invest  Sp. z o.o. posiada 36.614.705 

akcji Spółki co stanowi 77,08 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia pośrednio do oddania 

36.614.705 głosów stanowiących 77,08 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

 

Stan posiadania Zawiadamiającej  w wyniku powyższej operacji się nie zmienił, zmiana opisana w niniejszym 

zawiadomieniu polega jedynie, iż wcześniej zawiadamiająca posiadała akcje bezpośrednio natomiast obecnie 

posiada akcje za  pośrednictwem swojego podmiotu zależnego Patro Invest Sp. z o.o. 

 

 

 

Do wiadomości: 

FON S.A. 09-402 Płock, ul. Padlewskiego 18c 


