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RAPORT BIEśĄCY NR 15/2009 
 

Temat:  
 Zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta 
 
Zarząd FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej informuje, Ŝe 
w dniu 9 czerwca 2009 r. otrzymał następującą wiadomość: 
 
„W związku z art. 69 ust. 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 
spółkach publicznych (Dz.U.05.184.1539 z późn. zmianami) AIG PTE S.A. informuje, iŜ 
zarządzany przez nie AIG Otwarty Fundusz Emerytalny (zwany dalej „OFE”) w wyniku 
nabycia akcji spółki FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą ul. Biała 1 w Ostrowi 
Mazowieckiej (zwanej dalej „Spółką”) przekroczył 10% ogólnej liczby głosów na walnym 
zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki 
 
Przekroczenie progu 10%, nastąpiło w wyniku zawarcia transakcji nabycia akcji Spółki w dniu 
3 czerwca 2009r. Bezpośrednio przed zmianą udziału OFE posiadał 2 324 453 (słownie: dwa 
miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na 
okaziciela spośród 23 751 084 akcji (słownie: dwadzieścia trzy miliony siedemset pięćdziesiąt 
jeden tysięcy osiemdziesiąt cztery), co stanowiło 9,79% kapitału zakładowego Spółki i 
uprawniało do 2 324 453 (słownie: dwa miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące czterysta 
pięćdziesiąt trzy) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, co stanowiło 9,79% ogółu 
głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. 
 
Aktualnie na dzień 4 czerwca 2009r. OFE posiada 3 319 453 (słownie: trzy miliony trzysta 
dziewiętnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela spośród 23 751 
084 akcji (słownie: dwadzieścia trzy miliony siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy 
osiemdziesiąt cztery), co stanowi 13,98% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do 3 319 
453 (słownie trzy miliony trzysta dziewiętnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt trzy) głosów na 
walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, co stanowi 13,98% ogółu głosów na walnym 
zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. 
 
Inwestycja stanowi lokatę o charakterze portfelowym. W perspektywie 12 miesięcy AIG 
Otwarty Fundusz Emerytalny dopuszcza moŜliwość zwiększenia ilości posiadanych akcji w 
zaleŜności od kształtowania się sytuacji rynkowej i funkcjonowania Spółki. Celem nabycia 
akcji Spółki jest lokowanie aktywów w ramach działalności inwestycyjnej Funduszu z 
zamiarem osiągnięcia maksymalnego stopnia bezpieczeństwa i rentowności lokat. Fundusz nie 
wyklucza takŜe zbycia akcji w przypadku odpowiedniego wzrostu wartości, bądź zmian w 
kształtowaniu się sytuacji rynkowej lub funkcjonowania spółki.” 
 
 
 
Podstawa prawna: art. 70 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 
spółkach publicznych. 


