
Ostrów Mazowiecka, 30 June 2020 

CURRENT REPORT NO. 15/2020 

Subject:  information obtained pursuant to Art. 69 of the Act of 29 July 2005 on Public 
Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organized 
Trading, and on Public Companies 

 

The Management Board of FABRYKI MEBLI "FORTE" S.A. with its registered office in Ostrów 
Mazowiecka informs that on 30 June 2020, it received the following information from MaForm 
Holding Luxembourg SARL: 
  

"Notification of the acquisition of a qualifying holding in the Issuer 

Acting pursuant to Art. 69.1.1 of the Act of 29 July 2005 on Public Offering, Conditions 
Governing the Introduction of Financial Instruments to Organized Trading, and on Public 
Companies (hereinafter referred to as the "Act"), I hereby give notice that on 28 June 2020, 
the percentage of voting rights held by MaForm Holding Luxembourg SARL (hereinafter 
referred to as the "Company") in "FABRYKI MEBLI FORTE" SA with its registered office in 
Ostrów Mazowiecka (hereinafter referred to as the "Issuer") increased from 0% - to the level 
above 25%. 
 
In connection with Art. 69.4 of the Act, I would like to inform you that on 28 June 2020, the 
Company acquired a company from the same capital group, i.e. MaForm SARL (merger by 
acquisition). On 28 June 2020, in accordance with the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, 
all MaForm SARL assets (including all the Issuer's shares) were taken over by the Company, 
and MaForm SARL ceased to exist as a separate organizational unit. 
 
Until now, the Company has not held any shares in the Issuer's share capital. Currently, the 
Company holds 7,763,889 (in words: seven million seven hundred sixty-three thousand eight 
hundred eighty-nine) shares of the Issuer, which constitute 32.44 percent of shares in the 
Issuer's share capital and 32.44 percent in the total number of votes of the Issuer. 
 
As at the date of this notification, there are no subsidiaries of the Company holding shares of 
the Issuer. Moreover, there are no persons referred to in Art. 87.1.3c of the Act. 
 
Art. 69.4.7-9 of the Act does not apply to this notification." 
 
Please find attached the notification as received by the Company. 

 

Legal basis: 

Art. 70.1 of the Act of 29 July 2005 on Public Offering, Conditions Governing the Introduction 
of Financial Instruments to Organized Trading, and on Public Companies (i.e. Journal of Laws 
Dz.U. of 2009 No. 185, item 1439, as amended). 

 



Luksemburg, dnia 29 czerwca 2020 r. 

MaForm Holding Luxembourg SARL 

74, route de Thionville 

2610 Luxembourg 

Fabryki Mebli „FORTE” S.A. 

ul. Biała 1, 

07-300 Ostrów Mazowiecka 

Zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji Emitenta 

Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i 

warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu 

oraz o spółkach publicznych (dalej jako „Ustawa”) niniejszym zawiadamiam, że w dniu 28 

czerwca 2020 r. udział spółki MaForm Holding Luxembourg SARL (dalej jako „Spółka”) w 

ogólnej liczbie głosów w spółce „FABRYKI MEBLI FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi 

Mazowieckiej (dalej jako „Emitent”) zwiększył się z poziomu 0% - do poziomu powyżej 25%. 

W związku z art. 69 ust. 4 Ustawy zawiadamiam, że dnia 28 czerwca 2020 r. Spółka dokonała 

przejęcia spółki z tej samej grupy kapitałowej, tj. MaForm SARL (połączenie przez przejęcie). 

W dniu 28 czerwca 2020 r. zgodnie z przepisami Wielkiego Księstwa Luksemburga, cały 

majątek MaForm SARL (w tym wszystkic akcje Emitenta) został przejęty przez Spółkę, a 

MaForm SARL przestala istnieć jako odrębna jednostka organizacyjna. 

Do tej pory Spółka nie posiadała żadnej akcji w kapitale zakładowym Emitenta. Aktualnie 

Spółka posiada 7-763.889 (słownie: siedem milionów siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące 

osiemset osiemdziesiąt dziewięć) akcji Emitenta, które stanowią 32,44 procent akcji w kapitale 

zakładowym Emitenta oraz 32,44 procent w ogólnej liczbie głosów Emitenta. 

Na dzień sporządzenia zawiadomienia brak jest podmiotów zależnych od Spółki posiadających 
akcje Emitenta. Ponadto nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) Ustawy. 

Do niniejszego zawiadomienia, nie znajdują zastosowania art. 69 ust. 4 pkt 7)-9) Ustawy. 

 
 


