
Płock dnia 29.01.2013r. 

DAMF CAPITAL Sp. z o.o. 

ul. Padlewskiego 18C 

09-402 Płock 

Komisja Nadzoru Finansowego 

Pion Nadzoru Rynku Kapitałowego 

Plac Powstańców Warszawy 1 

 00-950 Warszawa 

 

Zawiadomienie 

W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 1 pkt 1) oraz art. 69 ust. 1 pkt 2) w zw. z art. 69a 

ust. 1 pkt 3) 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) zawiadamiam o: 

 

1. bezpośrednim nabyciu 

a. 13.223.799 akcji spółki ATLANTIS ENERGY S.A. w Płocku 

b. 290.488.228 akcji spółki URLOPY.PL S.A. w Płocku 

c. 93.399.853 akcji spółki FON ECOLOGY S.A.  w Płocku 

d. 985.190.356 akcji spółki STARK DEVELOPMENT S.A.  w Chorzowie 

 

1.  pośrednim nabyciu 

a. 13.957.500 akcji INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. w Płocku 

b. 36.457.632 akcji FLY.PL S.A. w Warszawie 

c. 200.000 akcji RESBUD S.A. w Rzeszowie 

d. 2.989.500 akcji ELKOP ENERGY S.A. w Płocku 

e. 5.180.000 akcji STARK DEVELOPMENT S.A. w Chorzowie 

 

oraz 

1. bezpośrednim zbyciu: 

a. 13.223.799 akcji spółki ATLANTIS ENERGY S.A. w Płocku 

b. 290.488.228 akcji spółki URLOPY.PL S.A. w Płocku 

c. 93.399.853 akcji spółki FON ECOLOGY S.A.  w Płocku 

d. 985.190.356 akcji spółki STARK DEVELOPMENT S.A.  w Chorzowie 

 

1. pośrednim zbyciu 

a. 36.457.632 akcji FLY.PL S.A. w Warszawie 

b. 200.000 akcji RESBUD S.A. w Rzeszowie 

c. 2.989.500 akcji ELKOP ENERGY S.A. w Płocku 



d. 5.180.000 akcji STARK DEVELOPMENT S.A. w Chorzowie 

 

Ad. 1 

 

Zawiadamiająca informuje, że w dniu 22.01.2013r. nabyła jako wkład na pokrycie podwyższonego 

kapitału zakładowego 

Ad. 1 a) – Nabycie akcji spółki ATLANTIS ENERGY S.A. 

13.223.799. akcji spółki ATLANTIS ENERGY S.A. w Płocku, która to ilość stanowi 71,53 % udziału 

w kapitale zakładowym ATLANTIS ENERGY S.A.  oraz uprawnia do oddania 13.223.799 głosów 

stanowiących 71,53 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ATLANTIS 

ENERGY S.A. 

 

Ad.1 b) – Nabycie akcji spółki URLOPY.PL S.A. 

290.488.228 akcji spółki URLOPY.PL S.A. w Płocku, która to ilość stanowi 69,16 % udziału w kapitale 

zakładowym URLOPY.PL S.A. oraz uprawnia do oddania 290.488.228 głosów stanowiących 69,16 % 

udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu URLOPY.PL S.A 

 

Ad.1 c) – Nabycie akcji spółki FON Ecology S.A. 

93.399.853 akcji spółki FON ECOLOGY S.A. w Płocku, która to ilość stanowi 85,69 % udziału 

w kapitale zakładowym FON ECOLOGY S.A. oraz uprawnia do oddania 93.399.853 głosów 

stanowiących 85,69 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu FON ECOLOGY 

S.A. 

 

Ad.1 d) – Nabycie akcji spółki STARK Development S.A. 

985.190.356 akcji spółki STARK DEVELOPMENT S.A. w Chorzowie która to ilość stanowi 75,78 % 

udziału w kapitale zakładowym STARK DEVELOPMENT S.A. oraz uprawnia do oddania 985.190.356  

głosów stanowiących 75,78 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu STARK 

DEVELOPMENT S.A. 

 

Zawiadamiająca informuje, że przed nabyciem akcji z dnia 22.01.2013r. nie posiadała akcji żadnego 

z wyżej wymienionych podmiotów. 

 

Zawiadamiająca informuje, że na skutek zdarzeń z dnia 22.01.2013r. nabyła: 

-13.223.799. akcji spółki ATLANTIS ENERGY S.A. w Płocku, która to ilość stanowi 71,53 % udziału 

w kapitale zakładowym ATLANTIS ENERGY S.A.  oraz uprawnia do oddania 13.223.799 głosów 

stanowiących 71,53 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ATLANTIS 

ENERGY S.A. 

-290.488.228 akcji spółki URLOPY.PL S.A. w Płocku, która to ilość stanowi 69,16 % udziału w kapitale 

zakładowym URLOPY.PL S.A. oraz uprawnia do oddania 290.488.228 głosów stanowiących 69,16 % 

udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu URLOPY.PL S.A 



-93.399.853 akcji spółki FON ECOLOGY S.A. w Płocku, która to ilość stanowi 85,69 % udziału 

w kapitale zakładowym FON ECOLOGY S.A. oraz uprawnia do oddania 93.399.853 głosów 

stanowiących 85,69 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu FON ECOLOGY 

S.A. 

-985.190.356 akcji spółki STARK DEVELOPMENT S.A. w Chorzowie która to ilość stanowi 75,78 % 

udziału w kapitale zakładowym STARK DEVELOPMENT S.A. oraz uprawnia do oddania 985.190.356  

głosów stanowiących 75,78 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu STARK 

DEVELOPMENT S.A. 

 

Zawiadamiająca informuje, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego 

zwiększenia lub zmniejszenia swojego zaangażowania w wyżej wymienionych podmiotach. 

 

Ad.2 

 

Ad. 2 a) Pośrednie nabycie akcji spółki Investment Friends Capital S.A. 

Wobec faktu nabycia w dniu 22.01.2013r. udziałów spółki TRANS RMF Sp. z o.o. w Płocku 

zawiadamiająca stała się wobec tej spółki podmiotem dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 14) ustawy 

o ofercie, oraz jednocześnie pośrednio nabyła 13.957.500 akcji spółki INVESTMENT FRIENDS 

CAPITAL S.A. w Płocku która to ilość stanowi 30,98 % udziału w kapitale zakładowym INVESTMENT 

FRIENDS CAPITAL S.A. oraz uprawnia do oddania 25.653.885 głosów stanowiących 45,21 % udziału 

w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. 

 

Ad. 2 b) Pośrednie nabycie akcji spółki FLY.PL S.A. 

Zawiadamiająca informuje, że wobec nabycia w dniu 22.01.2013r. akcji spółek o którym mowa w pkt. 1 

powyżej, Zawiadamiająca uzyskała status podmiotu dominującego w rozumieniu art. 4 pkt 14) ustawy 

o ofercie wobec spółki: 

- ATLANTIS ENERGY S.A. Zawiadamiająca jednocześnie pośrednio nabyła 385.727 akcji spółki 

FLY.PL S.A. w Warszawie która to ilość stanowi 0,93 % udziału w kapitale zakładowym FLY.PL S.A. 

oraz uprawnia do oddania 385.727 głosów stanowiących 0,93 % udziału w ogólnej liczbie głosów na 

Walnym Zgromadzeniu FLY.PL S.A 

- URLOPY.PL S.A. Zawiadamiająca jednocześnie pośrednio nabyła 36.071.905 akcji spółki FLY.PL 

S.A. w Warszawie, która to ilość stanowi 86,83 % udziału w kapitale zakładowym FLY.PL S.A. oraz 

uprawnia do oddania 36.071.905 głosów stanowiących 86,83 % udziału w ogólnej liczbie głosów na 

Walnym Zgromadzeniu FLY.PL S.A 

 

Wobec powyższego zawiadamiająca informuje, że z dniem 22.01.2013r. pośrednio nabyła 36.457.632 

akcje spółki FLY.PL S.A. która to ilość stanowi 87,75 % udziału w kapitale zakładowym FLY.PL S.A. 

oraz uprawnia do oddania 36.457.632 głosów stanowiących 87,75 % udziału w ogólnej liczbie głosów 

na Walnym Zgromadzeniu FLY.PL S.A. 

 



Ad. 2 c) Pośrednie nabycie akcji spółki RESBUD S.A. 

Zawiadamiająca informuje, że wobec nabycia w dniu 22.01.2013r. akcji spółek o którym mowa w pkt. 1 

powyżej, Zawiadamiająca uzyskała status podmiotu dominującego w rozumieniu art. 4 pkt 14) ustawy 

o ofercie wobec spółki - ATLANTIS ENERGY S.A. wobec czego Zawiadamiająca jednocześnie 

pośrednio nabyła 200.000 akcji spółki RESBUD S.A. w Rzeszowie która to ilość stanowi 8,09 % 

udziału w kapitale zakładowym RESBUD S.A. oraz uprawnia do oddania 200.000 głosów 

stanowiących 8,09 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu RESBUD S.A. 

 

Ad.2 d) Pośrednie nabycie akcji ELKOP ENERGY S.A. 

Zawiadamiająca informuje, że wobec nabycia w dniu 22.01.2013r. akcji spółek o którym mowa w pkt. 1 

powyżej, Zawiadamiająca uzyskała status podmiotu dominującego w rozumieniu art. 4 pkt 14) ustawy 

o ofercie wobec spółki: 

- ATLANTIS ENERGY S.A. Zawiadamiająca jednocześnie pośrednio nabyła 800.000 akcji spółki 

ELKOP ENERGY S.A. w Płocku która to ilość stanowi 4,92 % udziału w kapitale zakładowym ELKOP 

ENERGY S.A. oraz uprawnia do oddania 800.000 głosów stanowiących 4,92 % udziału w ogólnej 

liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ELKOP ENERGY S.A 

- FON ECOLOGY S.A. Zawiadamiająca jednocześnie pośrednio nabyła 940.000 akcji spółki ELKOP 

ENERGY S.A. w Płocku, która to ilość stanowi 5,78 % udziału w kapitale zakładowym ELKOP 

ENERGY S.A. oraz uprawnia do oddania 940.000 głosów stanowiących 5,78 % udziału w ogólnej 

liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ELKOP ENERGY S.A. 

 

Wobec powyższego zawiadamiająca informuje, że z dniem 22.01.2013r. pośrednio nabyła 1.740.000 

akcji spółki ELKOP ENERGY S.A. która to ilość stanowi 10,71 % udziału w kapitale zakładowym 

ELKOP ENERGY S.A. oraz uprawnia do oddania 1.740.000 głosów stanowiących 10,71 % udziału 

w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ELKOP ENERGY S.A. 

 

Ad. 2 e) Pośrednie nabycie akcji STARK Development S.A. 

Zawiadamiająca informuje, że wobec nabycia w dniu 22.01.2013r. akcji spółek o którym mowa w pkt. 1 

powyżej, Zawiadamiająca uzyskała status podmiotu dominującego w rozumieniu art. 4 pkt 14) ustawy 

o ofercie wobec spółki - ATLANTIS ENERGY S.A., wobec czego Zawiadamiająca jednocześnie 

pośrednio nabyła 5.180.000 akcji spółki STARK DEVELOPMENT S.A. w Chorzowie która to ilość 

stanowi 0,40 % udziału w kapitale zakładowym STARK DEVELOPMENT S.A. oraz uprawnia do 

oddania 5.180.000 głosów stanowiących 0,40 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym 

Zgromadzeniu STARK DEVELOPMENT S.A. 

 

 

Zawiadamiająca informuje, że przed pośrednim nabyciem akcji o których mowa w pkt 2) nie posiadała 

pośrednio żadnych akcji wyżej wymienionych podmiotów. 

 

Zawiadamiająca informuje, że na skutek zdarzeń z dnia 22.01.2013r. pośrednio nabyła: 



- 13.957.500 akcji spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. w Płocku która to ilość stanowi 

30,98 % udziału w kapitale zakładowym INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. oraz uprawnia do 

oddania 25.653.885 głosów stanowiących 45,21 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym 

Zgromadzeniu INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. 

- 36.457.632 akcje spółki FLY.PL S.A. która to ilość stanowi 87,75 % udziału w kapitale zakładowym 

FLY.PL S.A. oraz uprawnia do oddania 36.457.632 głosów stanowiących 87,75 % udziału w ogólnej 

liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu FLY.PL S.A. 

- 200.000 akcji spółki RESBUD S.A. w Rzeszowie która to ilość stanowi 8,09 % udziału w kapitale 

zakładowym RESBUD S.A. oraz uprawnia do oddania 200.000 głosów stanowiących 8,09 % udziału 

w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu RESBUD S.A. 

- 1.740.000 akcji spółki ELKOP ENERGY S.A. która to ilość stanowi 10,71 % udziału w kapitale 

zakładowym ELKOP ENERGY S.A. oraz uprawnia do oddania 1.740.000 głosów stanowiących 10,71 

% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ELKOP ENERGY S.A. 

5.180.000 akcji spółki STARK DEVELOPMENT S.A. w Chorzowie która to ilość stanowi 0,40 % 

udziału w kapitale zakładowym STARK DEVELOPMENT S.A. oraz uprawnia do oddania 5.180.000 

głosów stanowiących 0,40 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu STARK 

DEVELOPMENT S.A. 

 

Zawiadamiająca informuje, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza pośredniego 

zwiększenia lub zmniejszenia swojego zaangażowania w wyżej wymienionych podmiotach. 

 

Ponadto Zawiadamiająca informuje, że żadne inne podmioty od niej zależne poza 1) ATLANTIS 

ENERGY S.A. S.A., 2) Fon Ecology S.A., oraz 3) URLOPY.PL S.A. nie posiadają akcji wyżej 

wymienionych podmiotów oraz, że Zawiadamiająca nie zawierała żadnych porozumień ani umów, 

których przedmiotem było by przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu. 

 

Ad. 3)   

Wobec zawarcia w dniu 28.01.2013r. przez Zawiadamiającą umowy cywilnoprawnej poza obrotem 

zorganizowanym, Zawiadamiająca dokonała bezpośredniego zbycia: 

Ad. 3 a)  zbycie akcji spółki ATLANTIS ENERGY S.A. 

13.223.799. akcji spółki ATLANTIS ENERGY S.A. w Płocku, która to ilość stanowi 71,53 % udziału 

w kapitale zakładowym ATLANTIS ENERGY S.A.  oraz uprawnia do oddania 13.223.799 głosów 

stanowiących 71,53 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ATLANTIS 

ENERGY S.A. 

 

Ad.3 b) – zbycie akcji spółki URLOPY.PL S.A. 

290.488.228 akcji spółki URLOPY.PL S.A. w Płocku, która to ilość stanowi 69,16 % udziału w kapitale 

zakładowym URLOPY.PL S.A. oraz uprawnia do oddania 290.488.228 głosów stanowiących 69,16 % 

udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu URLOPY.PL S.A 

 



Ad.3 c) – zbycie akcji spółki FON Ecology S.A. 

93.399.853 akcji spółki FON ECOLOGY S.A. w Płocku, która to ilość stanowi 85,69 % udziału 

w kapitale zakładowym FON ECOLOGY S.A. oraz uprawnia do oddania 93.399.853 głosów 

stanowiących 85,69 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu FON ECOLOGY 

S.A. 

 

Ad.3 d) – zbycie akcji spółki STARK Development S.A. 

985.190.356 akcji spółki STARK DEVELOPMENT S.A. w Chorzowie która to ilość stanowi 75,78 % 

udziału w kapitale zakładowym STARK DEVELOPMENT S.A. oraz uprawnia do oddania 985.190.356  

głosów stanowiących 75,78 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu STARK 

DEVELOPMENT S.A. 

 

 

Wobec powyższego Zawiadamiająca informuje, że aktualnie bezpośrednio nie posiada żadnych akcji 

wyżej wymienionych podmiotów. 

 

Zawiadamiająca informuje, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza pośredniego lub 

bezpośredniego zwiększenia swojego zaangażowania w wyżej wymienionych podmiotach. 

 

Ponadto Zawiadamiająca informuje, że żadne inne podmioty od niej zależne nie posiadają akcji wyżej 

wymienionych podmiotów oraz, że Zawiadamiająca nie zawierała żadnych porozumień ani umów, 

których przedmiotem było by przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu. 

 

Ad. 4 

Wobec faktu zbycia w dniu 28.01.2013r. przez zawiadamiającą akcji o których mowa w punkcie 3 

powyżej, Zawiadamiająca informuje, że pośrednio zbyła: 

 

Ad. 4 a) Pośrednie zbycie akcji spółki FLY.PL S.A. 

Zawiadamiająca informuje, że wobec zbycia w dniu 28.01.2013r. akcji spółek. o których mowa w pkt. 3 

powyżej, Zawiadamiająca utraciła status podmiotu dominującego w rozumieniu art. 4 pkt 14) ustawy 

o ofercie wobec spółki: 

- ATLANTIS ENERGY S.A. Zawiadamiająca jednocześnie pośrednio zbyła 385.727 akcji spółki FLY.PL 

S.A. w Warszawie która to ilość stanowi 0,93 % udziału w kapitale zakładowym FLY.PL S.A. oraz 

uprawnia do oddania 385.727 głosów stanowiących 0,93 % udziału w ogólnej liczbie głosów na 

Walnym Zgromadzeniu FLY.PL S.A 

- URLOPY.PL S.A. Zawiadamiająca jednocześnie pośrednio zbyła 36.071.905 akcji spółki FLY.PL S.A. 

w Warszawie, która to ilość stanowi 86,83 % udziału w kapitale zakładowym FLY.PL S.A. oraz 

uprawnia do oddania 36.071.905 głosów stanowiących 86,83 % udziału w ogólnej liczbie głosów na 

Walnym Zgromadzeniu FLY.PL S.A 

 



Wobec powyższego zawiadamiająca informuje, że z dniem 28.01.2013r. pośrednio zbyła 36.457.632 

akcje spółki FLY.PL S.A. która to ilość stanowi 87,75 % udziału w kapitale zakładowym FLY.PL S.A. 

oraz uprawnia do oddania 36.457.632 głosów stanowiących 87,75 % udziału w ogólnej liczbie głosów 

na Walnym Zgromadzeniu FLY.PL S.A. 

 

Ad. 4 b)  Pośrednie zbycie akcji spółki RESBUD S.A. 

Zawiadamiająca informuje, że wobec zbycia w dniu 28.01.2013r. akcji spółek o którym mowa w pkt. 3 

powyżej, Zawiadamiająca utraciła status podmiotu dominującego w rozumieniu art. 4 pkt 14) ustawy 

o ofercie wobec spółki - ATLANTIS ENERGY S.A. wobec czego Zawiadamiająca jednocześnie 

pośrednio zbyła 200.000 akcji spółki RESBUD S.A. w Rzeszowie która to ilość stanowi 8,09 % udziału 

w kapitale zakładowym RESBUD S.A. oraz uprawnia do oddania 200.000 głosów stanowiących 8,09 

% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu RESBUD S.A. 

 

Ad.4 c) Pośrednie zbycie akcji ELKOP ENERGY S.A. 

Zawiadamiająca informuje, że wobec zbycia w dniu 28.01.2013r. akcji spółek o którym mowa w pkt. 3 

powyżej, Zawiadamiająca utraciła status podmiotu dominującego w rozumieniu art. 4 pkt 14) ustawy 

o ofercie wobec spółki: 

- ATLANTIS ENERGY S.A. Zawiadamiająca jednocześnie pośrednio zbyła 800.000 akcji spółki 

ELKOP ENERGY S.A. w Płocku która to ilość stanowi 4,92 % udziału w kapitale zakładowym ELKOP 

ENERGY S.A. oraz uprawnia do oddania 800.000 głosów stanowiących 4,92 % udziału w ogólnej 

liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ELKOP ENERGY S.A 

- FON ECOLOGY S.A. Zawiadamiająca jednocześnie pośrednio zbyła 940.000 akcji spółki ELKOP 

ENERGY S.A. w Płocku, która to ilość stanowi 5,78 % udziału w kapitale zakładowym ELKOP 

ENERGY S.A. oraz uprawnia do oddania 940.000 głosów stanowiących 5,78 % udziału w ogólnej 

liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ELKOP ENERGY S.A. 

 

Wobec powyższego zawiadamiająca informuje, że z dniem 28.01.2013r. pośrednio zbyła 1.740.000 

akcji spółki ELKOP ENERGY S.A. która to ilość stanowi 10,71 % udziału w kapitale zakładowym 

ELKOP ENERGY S.A. oraz uprawnia do oddania 1.740.000 głosów stanowiących 10,71 % udziału 

w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ELKOP ENERGY S.A. 

 

Ad.4 d) Pośrednie zbycie akcji STARK DEVELOPMENT S.A. 

Zawiadamiająca informuje, że wobec zbycia w dniu 28.01.2013r. akcji spółek o którym mowa w pkt. 3 

powyżej, Zawiadamiająca utraciła status podmiotu dominującego w rozumieniu art. 4 pkt 14) ustawy 

o ofercie wobec spółki: 

- ATLANTIS ENERGY S.A. Zawiadamiająca jednocześnie pośrednio zbyła 5.180.000 akcji spółki 

STARK DEVELOPMENT S.A. w Chorzowie która to ilość stanowi 0,40 % udziału w kapitale 

zakładowym STARK DEVELOPMENT S.A. oraz uprawnia do oddania 5.180.000 głosów stanowiących 

0,40 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu STARK DEVELOPMENT S.A. 

 



Wobec powyższego zawiadamiająca informuje, że aktualnie nie posiada pośrednio akcji wyżej 

wymienionych spółek. 

 

Zawiadamiająca informuje, że aktualnie pośrednio posiada wyłącznie 13.957.500 akcji spółki 

INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. w Płocku która to ilość stanowi 30,98 % udziału 

w kapitale zakładowym INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. oraz uprawnia do oddania 

25.653.885 głosów stanowiących 45,21 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym 

Zgromadzeniu INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A., ze względu na fakt pozostawania 

podmiotem dominującym wobec spółki TRANS RMF – PLUS Sp. z o.o. w Płocku. 

 

Zawiadamiająca informuje, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza pośredniego lub 

bezpośredniego zwiększenia swojego zaangażowania w wyżej wymienionych podmiotach. 

 

Ponadto Zawiadamiająca informuje, że żadne inne podmioty od niej zależne nie posiadają akcji wyżej 

wymienionych podmiotów oraz, że Zawiadamiająca nie zawierała żadnych porozumień ani umów, 

których przedmiotem było by przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu 

 

Do wiadomości: 

- ATLANTIS ENERGY S.A. w Płocku, ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock 

- URLOPY.PL S.A. w Płocku, ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock 

- FON ECOLOGY S.A. w Płocku, ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock 

- FLY.PL S.A. w Warszawie, ul. Marszałkowska 115, Warszawa 

- RESBUD S.A. w Rzeszowie, ul. L Okulickiego 18, 35-206 Rzeszów 

- ELKOP ENERGYS.A. w Płocku, ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock 

- STARK DEVELOPMENT S.A. w Chorzowie, ul. Maronia 44, 41-506 Chorzów 

- INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. w Płocku, ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock 

 

 


