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RAPORT BIEŻĄCY NR 49/2016 

 

 

Temat: zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta 

 

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

w dniu 29 grudnia 2016 r. otrzymał następującą wiadomość od Bentham sp. z o.o. z siedzibą 

w Warszawie: 

 

„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 („Ustawa”) Bentham sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie 

(„Bentham”), zawiadamia, że w dniu 28 grudnia 2016 roku, w wyniku rozliczenia transakcji 

pakietowych zawartych w dniu 20 grudnia 2016 r., nabyła 2.050.000 akcji spółki FABRYKI 

MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej („Spółka”). 

Poprzednio Bentham nie posiadał żadnych akcji Spółki. W wyniku ww. transakcji Bentham 

nabyła 2.050.000 akcji Spółki, stanowiących 8,58% kapitału zakładowego Spółki i 

reprezentujących 2.050.000 głosów, stanowiących 8,58% ogólnej liczby głosów na walnym 

zgromadzeniu Spółki. 

Bentham nie posiada podmiotów zależnych ani nie jest stroną jakichkolwiek umów, których 

przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki w 

rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy. 

Bentham nie posiada instrumentów finansowych, które po upływie terminu zapadalności 

bezwarunkowo uprawniają lub zobowiązują ich posiadacza do nabycia akcji, z którymi 

związane są prawa głosu, wyemitowanych już przez Spółkę, o których mowa w art. 69b ust. 1 

pkt 1 Ustawy. Bentham nie posiada również instrumentów finansowych, które odnoszą się do 

akcji Spółki w sposób pośredni lub bezpośredni i mają skutki ekonomiczne podobne do 

skutków instrumentów finansowych określonych w zdaniu poprzedzającym, o których mowa 

w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy. 

Z uwagi na nieposiadanie przez Bentham instrumentów finansowych, o których mowa w art. 

69b ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy, łączna suma liczby głosów w Spółce oraz łączny procentowy 

udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 9 Ustawy, 

odpowiadają wskazanej powyżej liczbie głosów z akcji Spółki nabytych przez Bentham oraz 

wskazanemu wcześniej procentowemu udziałowi w ogólnej liczbie głosów w Spółce 

uzyskanemu przez Bentham.” 

 
Podstawa prawna:  
Art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2009 Nr 185, poz. 

1439).  


