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Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, Ŝe w dniu 17 stycznia 2011 roku do spółki wpłynęło 

zawiadomienie od FORUM XIII Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego reprezentowanego 

przez FORUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: Fundusz), w którym  

zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 69 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 69a ust.1 pkt.3 

„Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych” (Dz.U. Nr 184 poz. 1539 ze zm.) Fundusz poinformował, Ŝe w dniu 11 stycznia 

2011 roku powziął informację o zarejestrowaniu na mocy wydanego w dniu 29.12.2010 

postanowienia przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, podwyŜszenia kapitału zakładowego Forum 

XIII Alfa Sp. z o.o. do 112.310 udziałów przez utworzenie 111.810 nowych udziałów.  

 

W związku z powyŜszym faktem posiadane przez Fundusz 495 udziały  w spółce FORUM 

XIII Alfa Sp. z o.o. aktualnie stanowią 0,44 % w kapitale zakładowym i w głosach na 

zgromadzeniu wspólników spółki FORUM XIII Alfa Sp. z o.o., co oznacza, iŜ Fundusz nie 

jest juŜ podmiotem dominującym wobec Forum XIII Alfa Sp. z o.o., która to spółka jest 

podmiotem dominującym wobec Eurofaktor S.A.     

Przed podwyŜszeniem kapitału zakładowego Forum XIII Alfa Sp. z o.o. Fundusz posiadał 

łącznie pośrednio jako podmiot dominujący Forum XIII Alfa Sp. z o.o. 1.869.810 akcji 

Eurofaktor S.A., stanowiących 37,69% w kapitale zakładowym, z którymi związane było 

prawo łącznie do 3.789.810 głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurofaktor S.A., stanowiących 

54,76% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurofaktor S.A. 

 

W poniŜszej tabeli zostały przedstawione informacje na temat poszczególnych rodzajów 

akcji:  

Lp. Rodzaj akcji Liczba akcji 

Udział 

w kapitale 

zakładowym 

(%) 

Liczba głosów 

Udział 

w ogólnej 

liczbie głosów 

(%) 

1. 

Akcje uprzywilejowane co 

do prawa głosu, w ten 

sposób, iŜ na jedną akcję 
przypada 5 głosów na 

Walnym Zgromadzeniu 

( pośrednio poprzez Forum 

XIII Alfa Sp. z o.o.)  

480 000 9,67 2 400 000 34,68 

2. 

Akcje zwykłe na okaziciela 

( pośrednio poprzez Forum 

XIII Alfa Sp. z o.o.) 

 1 389 810 28,02 1 389 810 20,08 

 

 

Jednocześnie w przekazanym zawiadomieniu Fundusz poinformował,  Ŝe: 

-  nie posiadał bezpośrednio Ŝadnych akcji Eurofaktor S.A.,  

-  aktualnie nie posiada akcji Eurofaktor S.A.,  

 



- nie ma zamiaru zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od 

złoŜenia niniejszego zawiadomienia, 

- aktualnie nie posiada podmiotów zaleŜnych, które posiadałyby akcje Eurofaktor S.A. oraz, 

Ŝe nie zawierał umowy, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania 

prawa głosu, o której mowa w art. 87 ust.1 pkt.3 lit. c. Ustawy o Ofercie Publicznej.  

 


