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RAPORT BIEśĄCY NR 19/2009 
 

Temat:  
   Ujawnienie stanu posiadania 
 
Zarząd FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej, informuje, iŜ 
w dniu 22 czerwca 2009 r. powziął następującą informację: 
„Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. z siedzibą w Warszawie działając w 
imieniu i na rzecz zarządzanych przez siebie funduszy inwestycyjnych (”Fundusze TFI 
PZU”), stosownie do art. 69 ust. 1 pkt 1 i art. 87 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 
ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z 
późn. zm.) niniejszym zawiadamia, Ŝe w wyniku rozliczenia transakcji sprzedaŜy akcji 
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.  („Spółka”) według stanu na dzień 8 listopada 2007 r. 
Fundusze TFI PZU S.A. posiadały akcje Spółki w liczbie uprawniającej do wykonywania 
mniej niŜ 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. 
 
Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału: 1 268 723 
Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki: 5,34% 
Liczba głosów z akcji: 1 268 723 
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 5,34% 
 
Liczba akcji posiadanych po zmianie udziału: 1 163 833 
Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki: 4,90% 
Liczba głosów z akcji: 1 163 833 
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 4,90% 
 
Niniejsze pismo przekazywane jest w związku z informacją przekazaną w dniu 19 czerwca 
2009 r. przez PZU Asset Management S.A. („PZU AM”), która na podstawie umowy o 
zarządzanie z dnia 28 listopada 2005 r. („Umowa”) zarządza portfelami Funduszy TFI PZU. 
 
Realizując obowiązek informacyjny nałoŜony Umową PZU AM poinformowała, iŜ w wyniku 
wykrycia błędu operacyjnego w systemie raportowym PZU AM, monitorującym progi w 
zakresie liczby głosów w spółkach publicznych posiadanych przez Fundusze TFI PZU 
zidentyfikowany został przypadek nie zgłoszonego uprzednio przekroczenia w dół progu 5% 
liczby głosów w Spółce. Transakcja sprzedaŜy, o której mowa powyŜej, została rozliczona w 
dniu 13 listopada 2007 r., a termin na wykonanie obowiązku informacyjnego wobec Spółki 
oraz Komisji Nadzoru Finansowego upłynął dnia 19 listopada 2007 r. 
 
Według stanu na dzień 17 czerwca 2009 r. na portfelach Funduszy TFI PZU znajduje się 
1 007 787 akcji Spółki, które uprawniają do wykonywania 4,24% praw głosu na walnym 
zgromadzeniu Spółki. W okresie od powstania niewykonanego obowiązku informacyjnego 
(19 listopada 2007 r.) na portfele Funduszy TFI PZU zakupiono 51 401 akcji i sprzedano 
łącznie 207 447 akcji – transakcje te nie spowodowały powstania następnych obowiązków 
informacyjnych. Ze względu na niewielką skalę zmiany oraz relatywnie stabilny w całym 
przedmiotowym okresie stan zaangaŜowania Funduszy TFI PZU w akcje Spółki fakt ten poza 
uchybieniem w zakresie obowiązku informacyjnego nie wpłynął negatywnie na interes 



uczestników rynku ani Spółki. Zgodnie z umową o zarządzanie w całym ww. okresie prawo 
do wykonywania głosu na walnym zgromadzeniu Spółki przysługiwało i było wykonywane 
wyłącznie przez PZU AM. 
 
PZU AM podjęło niezbędne kroki zapobiegawcze, aby podobna sytuacja nie miała miejsca w 
przyszłości”. 
 
 
 
 
 
Podstawa prawna: art. 70 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. 
 


