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Temat:  Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta  
 
 
Zarząd FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej informuje, Ŝe w dniu 19 
listopada 2008 r. powziął następującą wiadomość: 
„Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a) oraz w związku z art. 
87 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 29 listopada 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1538, ze zm.), Aviva Investors Poland S.A. (poprzednia nazwa 
spółki Commercial Union Investment Management (Polska) SA), działając: 

1. jako podmiot, któremu Commercial Union Polska – Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych  
SA (dalej „CU TFI SA”), zleciło zarządzanie portfelami inwestycyjnymi funduszy 
inwestycyjnych, których jest organem, 

2. w imieniu i na rzecz „Commercial Union Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego 
Otwartego” i „Commercial Union Funduszu Inwestycyjnego Otwartego”, 

niniejszym informuje o przekroczeniu przez fundusz „Commercial Union Specjalistyczny Fundusz 
Inwestycyjny Otwarty” łącznie z funduszem „Commercial Union Fundusz Inwestycyjny Otwarty” 
(dalej „Fundusze”), poziomu 5% zaangaŜowania w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu 
spółki Fabryki Mebli „FORTE” S.A. (dalej „Spółka”). 
Ww. zmiana nastąpiła w wyniku dokonania w dniu 14 listopada br. przez Uczestnika Funduszu 
„Commercial Union Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty”, wpłat na nabycie jednostek 
uczestnictwa ww. funduszu w postaci zdematerializowanych papierów wartościowych, w związku z 
czym nastąpiło przeniesienie aktywów jednego z portfeli papierów wartościowych zarządzanych przez 
Aviva Investors Poland SA do portfela inwestycyjnego ww. funduszu. 
Według stanu na dzień 14 listopada br. Fundusze inwestycyjne posiadają łącznie 1 278 928 sztuk akcji 
Spółki, stanowiących 5,38 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 1 278 928 głosów, co 
stanowi 5,38 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 
Przed ww. zmianą – w dniu 13 listopada 2008 r. – Fundusze inwestycyjne posiadały łącznie 405.069 
sztuk akcji Spółki, stanowiących 1,71 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 405 069 
głosów, co stanowiło 1,71 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 
 
NiezaleŜnie od powyŜszego Aviva Investors Poland SA informuje, Ŝe zaangaŜowanie w ogólnej 
liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki na poziomie wszystkich zarządzanych przez Aviva 
Investors Poland SA portfeli papierów wartościowych, z których Aviva Investors Poland SA jako 
zarządzający moŜe w imieniu zleceniodawców wykonywać prawo głosu, pozostało bez zmian i nadal 
kształtuje się na poziomie przekraczającym 5% ogólnej liczby głosów. 
 
 
 
 
 
 
Podstawa prawna: art. 70 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych. 


