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Zawiadomienie 

 

Słoneczne Inwestycje z siedzibą w Warszawie(00-549) przy ulicy Pięknej 20 wpisana do 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000547450 jako Akcjonariusz spółki Fly S.A. 

wpisanej do Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 5252528128 (dalej: Fly S.A) 

niniejszym w wykonaniu obowiązku określonego w 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 

zorganiowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005r. ( Dz. U. Nr 

184, poz. 1539 z późn. zm.), zawiadamia o: 

  

Zbyciu 25 485 621 akcji Fly S.A. 

 

 

Zawiadamiająca informuje, iż w dniach od 28 września do dnia 2 października 2015 roku zbyła w 

ramach transakcji zwykłych zawartych w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect  

25.485.621 akcji zwykłych na okaziciela Fly S.A. stanowiących 61,34% udziału w kapitale 

zakładowym oraz uprawniających do oddania 25.485.621 głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Spółki, stanowiących 61,34% udziału w ogólnej liczbie głosów. 

 

Zawiadamiająca informuje, iż przed zdarzeniem o którym mowa powyżej posiadała 32.834.168 

akcji Fly S.A., która to ilość stanowiła 79,03%  udziału w kapitale zakładowym Fly S.A. oraz 

uprawniała do oddania 32.834.168 stanowiących 79,03% udziału w ogólnej liczbie głosów. 

 

Zawiadamiająca informuje, iż na koniec dnia 02.10.2015 r. posiada 7.348.547 akcji spółki która to 

ilość stanowi 17,69% udziału w kapitale zakładowym oraz uprawnia do oddania 7.348.547 głosów 

stanowiących 17,69% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

 

Ponadto zawiadamiająca informuje, że podmioty od niej zależne nie posiadają akcji Fly S.A. oraz, 

że Zawiadamiająca nie zawierała żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem było by 

przekazania uprawnienia do wykonywania prawa głosu. 

 

Zawiadamiająca informuje, iż w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie zamierza zmniejszać 

zaangażowania w Fly S.A oraz rozważa zwiększenie zaangażowania w Fly.pl S.A. 

 

 

 

Do wiadomości: 

FLY S.A. w Warszawie, ul. Nowogrodzka 42, 00-695 Warszawa 


