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Zawiadomienie   

KOREKTA z dnia 04.04.2018r. 

FON S.A. z siedzibą w Płocku (09-402) przy ul. Padlewskiego 18C wpisana rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Misata Stołecznego Warszawy 

w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy pod numerem KRS 0000028913, NIP 5480075844, REGON 

070009914, (dalej: Zawiadamiająca) niniejszym w wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 1 

pkt 1) w zw. z art. 69b ust. 1 pkt. 1) 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 tym, że  

w dniu 05.12.2017r1. spółka nabyła 27.000.000 (dwadzieścia siedem milionów) sztuk Tokenów 

opartych na blockchainie Ethereum o nazwie PATRO-ICO1 (Tokeny). 

Z posiadaniem Tokenów wiąże się uprawnienie do żądania ich odkupu przez spółkę PATRO INVEST 

OÜ z siedzibą w Tallinie, adres: Narva mnt 5, Kesklinna, Tallinn, Harju, 10117, Estonia, zarejestrowaną 

w Estońskim Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 14381342, po cenie równej iloczynowi 

średniego kursu akcji FON S.A. w ramach notowań na rynku regulowanym w Warszawie, liczonej 

według średniej ceny ważonej wolumenem w przeciągu 10 sesji giełdowych następujących po dniu 

zgłoszenia żądania odkupu oraz mnożnika wynoszącego 5/6 (pięć szóstych). Świadczenie to jest 

realizowane wyłącznie w formie pieniężnej.  

 

Emitent zaklasyfikował nabyte Tokeny jako instrument finansowy pośrednio odnoszący się do akcji 

FON S.A. o którym mowa w art. 69b ust. 1 pkt. 2) rozliczany wyłącznie pieniężnie. W związku 

z powyższym liczba głosów z akcji liczona zgodnie z treścią art. 69b ust. 2 Ustawy o ofercie oraz przy 

przyjęciu współczynnika delta w wysokości 1 zgodnie z Artykułem 5 Rozporządzenia delegowanego 

Komisji (UE) 2015/761 z dnia 17 grudnia 2014 r. uzupełniającego dyrektywę 2004/109/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do określonych regulacyjnych standardów 

                                                           
1 Informacja skorygowana – w wyniku oczywistej omyłki pisarskiej wskazana została data 05.04.2017r. zamiast 
prawidłowej daty 05.12.2017r. 



technicznych stosowanych do znaczących pakietów akcji, oraz wynikającego z umowy nabycia 

Tokenów mnożnika w wysokości 5/6 wynosi 22.500.000.  

 

22.500.000 akcji Emitenta na dzień złożenia niniejszego zawiadomienia stanowi 47.37% udziału 

w kapitale zakładowym FON S.A. oraz która to liczba akcji uprawnia do oddania 22.500.000 głosów na 

Walnym Zgromadzeniu FON S.A. która to liczba stanowi 47,37 % udziału w ogólnej liczbie głosów na 

Walnym Zgromadzeniu FON S.A. 

 

Przed nabyciem Tokenów FON S.A. nie posiadała żadnych instrumentów finansowych których 

wartość liczona jest w uzależnieniu od wartości akcji FON S.A. 

 

Emitent informuje, że żadne podmioty od niego zależne nie posiadają akcji ani żadnych instrumentów 

finansowych, których wartość liczona jest w uzależnieniu od wartości akcji FON S.A. 

Emitent nie zawierał żadnych porozumień których przedmiotem było by przekazanie prawa głosu.  

Nabyte przez Emitenta Tokeny nie wygasają, uprawnienie posiadacza tokenów do żądania ich odkupu 

jest ważne do dnia 31.12.2018r. 

Z posiadaniem tokenów wiążą się następujące obowiązki spółki PATRO INVEST OÜ z siedzibą 

w Tallinie: 

1) w przypadku prowadzenia przez PATRO INVEST OÜ z siedzibą w Tallinie sprzedaży wirtualnych 

walut, innych Tokenów rozliczanych w sieci Ethereum albo innych podobnych sieciach, umożliwienia 

każdoczesnemu właścicielowi Tokenów będących przedmiotem Umowy z dnia 04.12.2017r. 

dokonania ich wymiany na te sprzedawane przez PATRO INVEST OÜ z siedzibą w Tallinie aktywa, przy 

czym każdy z Tokenów będących przedmiotem Umowy z dnia 04.12.2017r. będzie miał w takim 

przypadku wartość 0,10 EURO (dziesięć euro centów) lub równowartości 0,10 EURO (dziesięć euro 

centów) według kursu publikowane przez Eesti Pank (Centralny Bank Estonii) w dniu w którym 

dochodzi do transakcji, 

2) do momentu posiadania przez Emitenta Tokenów będących przedmiotem Umowy z dnia 

04.12.2017r. uczestnictwo przez Emitenta w sprzedaży aktywów o których mowa w punkcie 1) 

powyżej nie będzie podlegało żadnej redukcji. 

Wymienione wyżej obowiązki wiążą PATRO INVEST OÜ z siedzibą w Tallinie do dnia 21.12.2020r.2  

 

        p.o. Prezes Zarządu 

        Damian Patrowicz 

                                                           
2 Informacje uzupełnione w ramach korekty z dnia 04.04.2018r. 


