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Raport bieżący nr 20/2019 

Data sporządzenia: 2019-06-12 

  

Skrócona nazwa emitenta:   

FIGENE CAPITAL S.A.  

 

Temat:   

Zawiadomienie w sprawie zmniejszenia udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce 

 

Podstawa Prawna: 

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji 

 

Treść Raportu: 

Zarząd spółki FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, że w 

dniu 12 czerwca 2019 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie 

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 

obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. z późniejszymi zmianami, od Pana 

Krzysztofa Nowaka, o zmniejszeniu dotychczas posiadanego bezpośrednio i pośrednio udziału 

poniżej 5%. 

W wyniku rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym podwyższenia kapitału zakładowego spółki 

FIGENE CAPITAL S.A. do kwoty 116.984.408,50 zł w drodze emisji 1.107.627.350 akcji serii F oraz 

15.062.807 akcji serii G oraz w związku z objęciem przez Pana Krzysztofa Nowaka 543.794 akcji serii 

G oraz pośrednio poprzez spółki zależne 9.779.425 akcji serii G, doszło do zmniejszenia dotychczas 

posiadanego przez Akcjonaiusza bezpośrednio i pośrednio udziału do 1,27% ogólnej liczby głosów 

na walnym zgromadzeniu spółki FIGENE CAPITAL S.A. 

Przed rejestracją Pan Krzysztof Nowak posiadał bezpośrednio 9.100 akcji spółki FIGENE CAPITAL 

SA, dających 10.200 głosów, które stanowiły 0,02% w kapitale i 0,021% w głosach ogółem, w tym: 

1.100 akcji imiennych serii A, które stanowiły 0,002% w kapitale i 0,005% w głosach ogółem oraz 

8.000 akcji na okaziciela, które stanowiły 0,018% w kapitale i 0,016% w głosach ogółem.  

Pośrednio, poprzez spółkę zależną KLN Investments S.A., Pan Krzysztof Nowak posiadał 2.119.313 

akcji FIGENE CAPITAL S.A., dających 2.238.626 głosów, które stanowiły 4,49% w kapitale i 4,40% w 

głosach ogółem; poprzez spółkę zależną Pactor Sp. z o.o. posiadał 465.391 akcji FIGENE CAPITAL 

S.A., dających 930.782 głosów, które stanowiły 0,99% w kapitale i 1,83% w głosach ogółem; poprzez 

spółkę zależną Pactor Windykacja Sp. z o.o. posiadał 1.428.571 akcji FIGENE CAPITAL S.A., 

dających 1.428.571 głosów, które stanowiły 3,03% w kapitale i 2,81% w głosach ogółem.  

Łącznie, bezpośrednio i pośrednio Pan Krzysztof Nowak posiadał 4.022.375 akcji spółki FIGENE 

CAPITAL S.A., które stanowiły 8,53% udziału w kapitale zakładowym i dawały prawo do 4.608.179  

głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 9,06% głosów na walnym zgromadzeniu. 
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Obecnie, po rejestracji kapitału FIGENE CAPITAL S.A. Pan Krzysztof Nowak posiada bezpośrednio 

552.894 akcji spółki FIGENE CAPITAL S.A., które stanowią 0,05% udziału w kapitale zakładowym  i 

dają prawo do 553.994 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,05% głosów na walnym 

zgromadzeniu.  

Pośrednio, poprzez spółkę zależną KLN Investments S.A., Pan Krzysztof Nowak posiada 2.531.835 

akcji FIGENE CAPITAL S.A., dających 2.651.148 głosów, które stanowią 0,22% w kapitale i 0,23% w 

głosach ogółem; poprzez spółkę zależną Pactor Sp. z o.o. posiada 712.975 akcji FIGENE CAPITAL 

S.A., dających 1.178.366 głosów, które stanowią 0,06% w kapitale i 0,10% w głosach ogółem; poprzez 

spółkę zależną Pactor Windykacja Sp. z o.o. posiada 1.428.571 akcji FIGENE CAPITAL S.A., 

dających 1.428.571 głosów, które stanowią 0,12% w kapitale i 0,12% w głosach ogółem; poprzez 

spółkę zależną Pactor Windykacja Sp. z o.o. sp. k. posiada 6.539.235 akcji FIGENE CAPITAL S.A., 

dających 6.539.235 głosów, które stanowią 0,56% w kapitale i 0,56% w głosach ogółem; poprzez 

spółkę zależną K.Nowak Management Sp. k. posiada 2.172.668 akcji FIGENE CAPITAL S.A., 

dających 2.172.668 głosów, które stanowią 0,19% w kapitale i 0,19% w głosach ogółem; poprzez 

spółkę zależną Remedis S.A. posiada 407.416 akcji FIGENE CAPITAL S.A., dających 407.416 

głosów, które stanowią 0,03% w kapitale i 0,03% w głosach ogółem. 

Łącznie, bezpośrednio i pośrednio Pan Krzysztof Nowak posiada 14.345.594 akcji spółki FIGENE 

CAPITAL S.A., które stanowią 1,23% udziału w kapitale zakładowym i dają prawo do 14.931.398 

głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 1,27% głosów na walnym zgromadzeniu. 

 

Jednocześnie, Pan Krzysztof Nowak nie wskazał innych podmiotów od niego zależnych poza 

wykazanymi w zawiadomieniu, które posiadają akcje spółki FIGENE CAPITAL S.A. oraz nie występują 

osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c. ustawy o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych. 

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  

Data   Imię i Nazwisko   Stanowisko/Funkcja  Podpis  

2019-06-12 Janusz Petrykowski  Prezes Zarządu  Janusz Petrykowski  

2019-06-12 Przemysław Morysiak Wiceprezes Zarządu Przemysław Morysiak 
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