
Ostrów Mazowiecka, dn. 2 stycznia 2017 r. 

 

RAPORT BIEŻĄCY NR 1/2017 

 

Temat: zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów na walnym  

zgromadzeniu Emitenta 

 

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

dniu 2 stycznia 2017 r. otrzymał od SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 

z siedzibą w Warszawie następujące zawiadomienie: 

„Zawiadomienie przesyłane na podstawie 

69 ust. 1 pkt 1) w związku z art. 69a ust. 1 pkt 3), oraz art. 87 ust. 1 pkt 2) l it. a) oraz art. 87 

ust. 1 pkt 3) lit. b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 

spółkach publicznych. 

Niniejszym, SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie 

przy ul. Nowogrodzkiej 47a, 00-695 Warszawa, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) w związku 

z art. 69a ust. 1 pkt 3), oraz art. 87 ust. 1 pkt 2) lit. a) oraz art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. b) ustawy z 

dnia 29 lipca 2005 z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 

(Dz.U. z 2016 r., poz. 1639 t.j.), działając: 

1) w imieniu własnym, jako podmiot zarządzający portfelami w skład których wchodzi 

jeden lub większa liczba instrumentów finansowych,  

2) w imieniu zarządzanego przez siebie funduszu SEZAM XX Funduszu Inwestycyjnego 

Zamkniętego Aktywów Niepublicznych, 

3) w imieniu zarządzanego przez siebie funduszu SKARBIEC Funduszu Inwestycyjnego 

Otwartego z wydzielonymi Subfunduszami, 

dalej łącznie zwanymi „Funduszami”, 

informuje, że w wyniku nabycia w dniu 28 grudnia 2016 r. przez BENTHAM Sp. z o.o. 

(„Spółka Portfelowa”) – spółkę portfelową funduszu SEZAM XX FIZ Aktywów 

Niepublicznych, akcji spółki FABRYKI MEBLI FORTE S.A. (dalej „Spółka”), udział Funduszy 

wraz ze Spółką Portfelową przekroczył 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu 

Spółki. 

Na dzień 27 grudnia 2016 r. Fundusze posiadały łącznie 99 448 akcji Spółki, co stanowiło 

0,42 % udziału w kapitale zakładowym Spółki. Akcje uprawniały do wykonywania 99 448 

głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co dawało 0,42 % udziału w ogólnej 

liczbie głosów w Spółce. 



Po nabyciu akcji przez Spółkę Portfelową na dzień 28 grudnia 2016 r., Fundusze wraz z 

Spółką Portfelową posiadają łącznie 2 149 448 akcji Spółki, co stanowi 8,99 % udziału w 

kapitale zakładowym Spółki. Akcje uprawniają do wykonywania 2 149 448 głosów z akcji na 

walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co daje 8,99 % udziału w ogólnej liczbie głosów 

w Spółce. 

Nie występują inne podmioty zależne od Funduszy posiadające akcje Spółki, jak również nie 

występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lic. c Ustawy. 

 

 

 

Podstawa prawna: 

Art. 70 pkt 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). 


