
Płock, dnia 05.01.2015r.  

DAMF INVEST S.A. 

ul. Padlewskiego 18c 

09-402 Płock 

KRS 000392143 

Komisja Nadzoru Finansowego 

Pion Nadzoru Rynku Kapitałowego 

Plac Powstańców Warszawy 1  

00-950 Warszawa 

 

Zawiadomienie 

Jako akcjonariusz spółki FLY.PL S.A. w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 42 wpisanej do Krajowego 

Rejestru Przedsiębiorców pod nr 0000410606 (dalej: FLY.PL lub Spółka) 

   będąc wobec niej podmiotem dominującym w rozumieniu 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 w wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 1 pkt 1) oraz w art. 69 ust. 1 pkt 2) w 

zw. z art. 69a ust.1 pkt 3) ustawy o ofercie informuje  o: 

 

Ujawnienie stanu posiadania  akcji spółki FLY.PL S.A.  

 

Zawiadamiająca informuje, że na dzień 05-01-2015r bezpośrednio posiada 24.289.419 akcji Spółki,  

która to ilość stanowi łącznie 58.47 % udziału w kapitale zakładowym FLY.PL S.A. i uprawnia 

pośrednio do oddania 24.289.419   głosów, stanowiących 58.47 % udziału w ogólnej liczbie głosów na 

Walnym Zgromadzeniu spółki FLY.PL S.A. 

 

Zawiadamiająca informuje, że aktualnie na dzień 05.01.2015r. pośrednio przez swoje podmioty 

zależne  posiada łącznie 15.172.230 akcji Spółki, która to ilość stanowi łącznie 36.52 % udziału 

w kapitale zakładowym FLY.PL S.A. i uprawnia pośrednio do oddania 15.172.230  głosów, 

stanowiących 36.52 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki FLY.PL 

S.A.:, przez Spółkę: 

1. Refus Sp. z o.o. w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock,  KRS 0000383541 posiada 

16.371 akcji Spółki, która to ilość stanowi  0.04% udziału w kapitale zakładowym FLY.PL S.A i 

uprawniają do oddania 16.371 głosów stanowiących 0,04% udziału w ogólnej liczbie głosów 

na Walnym Zgromadzeniu spółki FLY.PL S.A. 

2.  FON S.A. w Płocku , KRS 0000028913 posiada- 10.178.525 akcji Spółki, która to ilość stanowi 

 24,5%udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do oddania 10.178.525 głosów 

stanowiących 24,5%% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki 

FLY.PL S.A 



3.  Investment Friends Capital S.A. w Płocku,  KRS 0000267789 posiada   1.917.334 akcji Spółki , 

która to ilość stanowi 4.62% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do oddania 

1.917.334 głosów stanowiących 4.62% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym 

Zgromadzeniu spółki FLY.PL S.A 

4.  Investment Friends S.A. w Płocku  KRS 0000143579 posiada  464.564 akcji Spółki , która to 

ilość stanowi 1.12% udziału w kapitale zakładowym i uprawniają do oddania 464.564 głosów 

stanowiących 1.12% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki 

5. Spółka Atlantis S.A. w Płocku  KRS 0000033281  posiada  -- 595.436  akcji Spółki , która to 

ilość stanowi 1.43% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do oddania 595.436 

głosów stanowiących 1.43% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu  

FLY.PL S.A 

6.  Resbud S.A. w Płocku, KRS 0000090954  posiada  - 2.000.000 akcji Spółki , która to ilość 

stanowi 4.81% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do oddania 2.000.000 

głosów stanowiących 4.81% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu 

FLY.PL S.A 

 
Zawiadamiająca informuje, że na dzień 05-01-2015r łącznie bezpośrednio i pośrednio przez swoje 

podmioty zależne posiada  39.461.649 akcji Spółki FLY S.A,  która to ilość stanowi łącznie 95.00 % 

udziału w kapitale zakładowym FLY.PL S.A. i uprawnia pośrednio do oddania 39.461.649 głosów, 

stanowiących 95.00 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki FLY.PL S.A., 

 

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

pośredniego zmniejszenia lub zwiększenia swojego zaangażowania w spółce FLY.PL S.A. 

 

Ponadto Zawiadamiająca informuje, że inne podmioty od niej zależne poza 1)REFUS 2) FONS.A,, 

3)INVESTMENT FRIENDS SA, 4)Atlantis S.A, 5)Resbus S.A. oraz 6)Investment Friends Capital S.A 

nie posiadają akcji FLY.PL S.A. oraz, że Zawiadamiająca nie zawierała żadnych porozumień ani 

umów, których przedmiotem było by przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu. 

Do wiadomości: 

- FLY.PL S.A. , ul. .Nowogrodzka 42, Warszawa 

 

 

 

 

 

 



Mariusz Patrowicz                                                                                           Płock, dnia 05.01.2015r. 

 

                                                                                   Komisja Nadzoru Finansowego 

Pion Nadzoru Rynku Kapitałowego 

Plac Powstańców Warszawy 1 

00-950 Warszawa 

 

 

Zawiadomienie 

Jako akcjonariusz spółki DAMF INVEST S.A. w Płocku z siedzibą przy ul. Padlewskiego 18c, wpisanej 

do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000392143 (dalej: DAMF Invest), osobiście 

uprawniony do powoływania, zawieszania i odwoływania wszystkich członków Rady Nadzorczej 

DAMF Invest na mocy postanowień statutu spółki, będąc wobec niej podmiotem dominującym 

w rozumieniu art. 4 pkt 14) 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) w wykonaniu 

obowiązku wynikającego z art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. art. 69a ust. 1 pkt 3) ustawy o ofercie, ujawniam 

zmiany : 

 

                                              Ujawnienie stanu posiadania  akcji spółki FLY.PL S.A.  

 

Zawiadamiajacy informuje, że na dzień 05-01-2015r pośrednio przez swoje podmioty zależne posiada  

39.461.649 akcji Spółki FLY S.A,  która to ilość stanowi łącznie 95.00 % udziału w kapitale 

zakładowym FLY.PL S.A. i uprawnia pośrednio do oddania 39.461.649   głosów, stanowiących 95.00 

% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki FLY.PL S.A., :przez  podmiot: 

  

1. DAMF INVEST S.A w Płocku posiada 24.289.419 akcji Spółki,  która to ilość stanowi 

 58.47 % udziału w kapitale zakładowym FLY.PL S.A. i uprawnia pośrednio do oddania 

24.289.419   głosów, stanowiących 58.47 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Spółki, 

2.  Refus Sp. z o.o. w Płocku, KRS 0000383541 posiada 16.371 akcji Spółki, która to ilość stanowi 

 0.04% udziału w kapitale zakładowym FLY.PL S.A i uprawniają do oddania 16.371 głosów 

stanowiących 0,04% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki 

FLY.PL S.A. 

3.  FON S.A. w Płocku , KRS 0000028913 posiada- 10.178.525 akcji Spółki, która to ilość stanowi 

 24,5%udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do oddania 10.178.525 głosów 

stanowiących 24,5%% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki 

FLY.PL S.A 

4.  Investment Friends Capital S.A. w Płocku,  KRS 0000267789 posiada   1.917.334 akcji Spółki , 

która to ilość stanowi 4.62% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do oddania 



1.917.334 głosów stanowiących 4.62% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym 

Zgromadzeniu spółki FLY.PL S.A 

5.  Investment Friends S.A. w Płocku  KRS 0000143579 posiada  464.564 akcji Spółki , która to 

ilość stanowi 1.12% udziału w kapitale zakładowym i uprawniają do oddania 464.564 głosów 

stanowiących 1.12% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki 

6. Spółka Atlantis S.A. w Płocku  KRS 0000033281  posiada  -- 595.436  akcji Spółki , która to 

ilość stanowi 1.43% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do oddania 595.436 

głosów stanowiących 1.43% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu  

FLY.PL S.A 

7.  Resbud S.A. w Płocku, KRS 0000090954  posiada  - 2.000.000 akcji Spółki , która to ilość 

stanowi 4.81% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do oddania 2.000.000 

głosów stanowiących 4.81% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu 

FLY.PL S.A 

 
Zawiadamiający informuje, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego oraz 

pośredniego zmniejszenia lub zwiększenia swojego zaangażowania w spółce FLY.PL S.A. 

 

Ponadto Zawiadamiający informuje, że inne podmioty od niego zależne poza DAMF INVEST S.A 

REFUS,  FON S.A., INVESTMENT FRIENDS SA, Atlantis S.A, Resbud S.A. oraz Investment Friends 

Capital S.A nie posiadają akcji FLY.PL S.A. oraz, że Zawiadamiający nie zawierał żadnych 

porozumień ani umów, których przedmiotem było by przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa 

głosu. 

Do wiadomości: 

- FLY.PL S.A. , ul.Nowogrodzka 42 , Warszawa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Płock, dnia 05-01-15r.  

Damian Patrowicz 

Komisja Nadzoru Finansowego 

Pion Nadzoru Rynku Kapitałowego 

Plac Powstańców Warszawy 1  

00-950 Warszawa 

Zawiadomienie 

Jako akcjonariusz spółki DAMF INVEST S.A. w Płocku z siedzibą przy ul. Padlewskiego 18c, wpisanej 

do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000392143 (dalej: DAMF Invest), osobiście 

uprawniony do powoływania, zawieszania i odwoływania wszystkich członków zarządu DAMF Invest 

na mocy postanowień statutu spółki, będąc wobec niej podmiotem dominującym w rozumieniu art. 4 

pkt 14) 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) w wykonaniu obowiązku o wynikającego 

z art. 69 ust. 1 pkt 1 oraz art. 69 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt. 2 oraz art. 69a ust. 1 pkt 3) 

ustawy o ofercie, zawiadamiam o: 

Ujawnienie stanu posiadania  akcji spółki FLY.PL S.A.  

 

Zawiadamiajacy informuje, że na dzień 05-01-2015r pośrednio przez swoje podmioty zależne posiada  

39.461.649 akcji Spółki FLY S.A,  która to ilość stanowi łącznie 95.00 % udziału w kapitale 

zakładowym FLY.PL S.A. i uprawnia pośrednio do oddania 39.461.649   głosów, stanowiących 95.00 

% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki FLY.PL S.A., :przez  podmiot: 

  

1. DAMF INVEST S.A w Płocku posiada 24.289.419 akcji Spółki,  która to ilość stanowi 

 58.47 % udziału w kapitale zakładowym FLY.PL S.A. i uprawnia pośrednio do oddania 

24.289.419   głosów, stanowiących 58.47 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Spółki, 

2.  Refus Sp. z o.o. w Płocku, KRS 0000383541 posiada 16.371 akcji Spółki, która to ilość stanowi 

 0.04% udziału w kapitale zakładowym FLY.PL S.A i uprawniają do oddania 16.371 głosów 

stanowiących 0,04% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki 

FLY.PL S.A. 

3.  FON S.A. w Płocku , KRS 0000028913 posiada- 10.178.525 akcji Spółki, która to ilość stanowi 

 24,5%udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do oddania 10.178.525 głosów 

stanowiących 24,5%% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki 

FLY.PL S.A 

4.  Investment Friends Capital S.A. w Płocku,  KRS 0000267789 posiada   1.917.334 akcji Spółki , 

która to ilość stanowi 4.62% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do oddania 

1.917.334 głosów stanowiących 4.62% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym 

Zgromadzeniu spółki FLY.PL S.A 



5.  Investment Friends S.A. w Płocku  KRS 0000143579 posiada  464.564 akcji Spółki , która to 

ilość stanowi 1.12% udziału w kapitale zakładowym i uprawniają do oddania 464.564 głosów 

stanowiących 1.12% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki 

6. Spółka Atlantis S.A. w Płocku  KRS 0000033281  posiada  -- 595.436  akcji Spółki , która to 

ilość stanowi 1.43% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do oddania 595.436 

głosów stanowiących 1.43% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu  

FLY.PL S.A 

7.  Resbud S.A. w Płocku, KRS 0000090954  posiada  - 2.000.000 akcji Spółki , która to ilość 

stanowi 4.81% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do oddania 2.000.000 

głosów stanowiących 4.81% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu 

FLY.PL S.A 

 
Zawiadamiający informuje, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego oraz 

pośredniego zmniejszenia lub zwiększenia swojego zaangażowania w spółce FLY.PL S.A. 

 

Ponadto Zawiadamiający informuje, że inne podmioty od niego zależne poza DAMF INVEST S.A 

REFUS,  FON S.A., INVESTMENT FRIENDS SA, Atlantis S.A, Resbud S.A. oraz Investment Friends 

Capital S.A nie posiadają akcji FLY.PL S.A. oraz, że Zawiadamiający nie zawierał żadnych 

porozumień ani umów, których przedmiotem było by przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa 

głosu. 

Do wiadomości: 

- FLY.PL S.A. , ul.Nowogrodzka 42 , Warszawa 

 

 

 

 

 


