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Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, Ŝe w dniu 31 marca 2011r. do Spółki wpłynęło 

zawiadomienie od Pana Grzegorza Hajdarowicza  prowadzącego działalność gospodarczą 

jako Zakład Pracy Chronionej GREMI, który wypełniając obowiązek wynikający z art. 

69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz 

o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2009 roku nr 185, poz. 1439 ze zm.) (dalej: 

„Ustawa o Ofercie Publicznej”), poinformował Ŝe w dniu 29 marca 2011 roku, na mocy 

zawartych umów sprzedaŜy dokonał zbycia wszystkich posiadanych udziałów w kapitale 

zakładowym Forum XIII Alfa Sp. z o.o. (podmiotu dominującego wobec Eurofaktor S.A. 

z siedzibą w Krakowie) tj. 100.027 udziałów, które stanowią 89,06 % kapitału zakładowego, 

z którymi związane jest prawo do 89,06 % ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu 

Wspólników Forum XIII Alfa Sp. z o.o.  

 

W poniŜszej tabeli zostały przedstawione informacje na temat poszczególnych rodzajów akcji 

Eurofaktor S.A. posiadanych przez Forum XIII Alfa Sp. z o.o. :  

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  

480 000 9,67 2 400 000 34,68 

2. Akcje zwykłe na okaziciela  1 389 810 28,02 1 389 810 20,08 

 Łącznie  1.869.810 37,69 3.789.810 54,76 

 

W przekazanym zawiadomieniu Pan Grzegorz Hajdarowicz poinformował, Ŝe w związku ze 

sprzedaŜą udziałów w kapitale zakładowym Forum XIII Alfa Sp. z o.o. aktualnie nie posiada 

(bezpośrednio ani pośrednio) Ŝadnych akcji Eurofaktor S.A. oraz Ŝe:  

• nie posiada Ŝadnych podmiotów zaleŜnych, które byłyby akcjonariuszami 

Eurofaktor S.A., 

• nie zawarł 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. 

 

 


