
Płock, dnia 12.02.2016r. 

Mariusz 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 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego 

Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy 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 2 w zw. art. 69a ust. 1 pkt 3) ustawy o ofercie, 

zawiadamiam o: 

Pośrednim przekroczeniu progu 40% oraz zmniejszeniu udziału poniżej 5% w  OGÓLNEJ 

LICZBIE GŁOSÓW W SPÓŁCE FLY.PL S.A. z siedzibą w Warszawie zarejestrowanej w Rejestrze 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy  dla Miasta 

Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000410606 (dalej: Spółka) 

   Zawiadamiający informuje, że w okresie między 04.02.2016r. a 08.02.2016r.  pośrednio przez 

podmiot zależny DAMF INVEST S.A nabył w ramach obrotu zorganizowanego łącznie 2.962.467 akcji 

Spółki co stanowiło 7.13 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniało do oddania 

2.962.467 głosów stanowiących 7.13% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Spółki Zawiadamiający informuje, iż w wyniku w/w transakcji pośrednio  posiadał 16.639. 882 akcje 

Spółki co stanowiło 40,05% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniało do oddania 

16.639.882 głosów stanowiących 40.05% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Spółki. 

Zawiadamiający informuje, że w okresie między 09-10 .02.2016r. pośrednio przez podmiot zależny 

DAMF INVEST S.A zbył w ramach obrotu zorganizowanego łącznie 16.639.882 akcje Spółki co 

stanowiło 40,05% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniało do oddania 16.639.882 

głosów stanowiących 40.05% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 



Zawiadamiający informuje, że przed transakcjami opisanymi powyżej  pośrednio przez podmiot zależny 

DAMF INVEST S.A  posiadał 13.677.415 akcji, co stanowiło 32.92 % udziału w kapitale zakładowym 

Spółki oraz uprawniało do oddania 13.677.415 głosów stanowiących 32.92 % udziału w ogólnej liczbie 

głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

Zawiadamiający informuje, że na  dzień 14.02.2016r.  bezpośrednio  i pośrednio  nie posiada  akcji  

Spółki.  

Zawiadamiający informuje, że zamierza pośrednio poprzez podmiot zależny DAMF INVEST S.A  

zwiększyć  swoje zaangażowanie w wyżej wymienionym podmiocie poprzez objęcie akcji nowej emisji  

serii D. Zawiadamiający informuje, że inne podmioty od niego zależne  nie posiadają akcji Spółki 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. w Warszawie, ul. Nowogrodzka 42, 00-695 Warszawa, 

 

 

 

 

 

 

 

 


