
 
 

Ostrów Mazowiecka, dn. 22 grudnia 2014 r.  

 

RAPORT BIEŻĄCY NR 48/2014 

 

Temat:  

zawiadomienie o zbyciu akcji Emitenta 

 

Zarząd FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej informuje, że w dniu 22 grudnia 

2014 r. powziął następującą wiadomość od MAFORM HOLDING LUXEMBOURG SARL z siedzibą w 

Luxemburgu: 

„Działając na podstawie art. 69 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 

niniejszym zawiadamiam, że w dniu 22 grudnia 2014 udział spółki MAFORM HOLDING LUXEMBOURG 

SARL (dalej „Spółka”) w ogólnej liczbie głosów w spółce Fabryki Mebli Forte S.A. z siedzibą w Ostrowi 

Mazowieckiej zmniejszył się poniżej poziomu 5 % - do poziomu 0 %. 

W związku z art. 69 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych zawiadamiam, że 

dnia 22 grudnia 2014 Spółka zbyła, w drodze wniesienia do spółki MAFORM SARL aportu, 7.763.889 (siedem 

milionów siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt dziewięć) akcji w kapitale zakładowym 

spółki Fabryki Mebli Forte S.A., które stanowią 32,69 procent akcji w kapitale zakładowym oraz 32,69 procent 

w ogólnej liczbie głosów w spółce Fabryki Mebli Forte S.A. 

Przed ww. transakcją aportową Spółce przysługiwało 7.763.889 (siedem milionów siedemset sześćdziesiąt trzy 

tysiące osiemset osiemdziesiąt dziewięć) akcji w kapitale zakładowym spółki Fabryki Mebli Forte S.A., które 

stanowią 32,69 procent akcji w kapitale zakładowym oraz 32,69 procent w ogólnej liczbie głosów w spółce 

Fabryki Mebli Forte S.A. 

Obecnie Spółka nie posiada akcji w kapitale zakładowym spółki Fabryki Mebli Forte S.A. 

Spółka nie ma zamiaru zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Fabryki Mebli Forte S.A. w 

okresie 12 miesięcy od złożenia tego zawiadomienia. 

Na dzień sporządzenia zawiadomienia spółka zależna od Spółki, tj. Maform SARL dysponuje 7.763.889 

(siedmioma milionami siedemset sześćdziesięcioma trzema tysiącami ośmiuset osiemdziesięcioma 

dziewięcioma) akcjami w kapitale zakładowym spółki Fabryki Mebli Forte S.A., które stanowią 32,69 procent 

akcji w kapitale zakładowym spółki Fabryki Mebli Forte S.A. oraz 32,69 procent w ogólnej liczbie głosów w 

spółce Fabryki Mebli Forte S.A. 

Nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie 

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz 

spółkach publicznych.” 

 

Podstawa prawna: 

 Art. 70 ust. 1 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.2013.1382.j.t.). 


