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Skrócona nazwa emitenta:   

FIGENE CAPITAL S.A.  

 

Temat:   

Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie 

 

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 20 września 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 spółki RANFROX FINANCE LTD posiadającej biuro rejestrowe w Republice Cypru, o 
zwiększeniu dotychczas posiadanego przez Spółkę udziału do 8,857% ogólnej liczby głosów na 
walnym zgromadzeniu spółki FIGENE CAPITAL S.A. 
 
Zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki do 8,857% 
nastąpiło w wyniku nabycia w dniu 19 września 2019 r., w transakcji poza rynkiem regulowanym 
82.864.000 akcji FIGENE CAPITAL S.A. 

Przed transakcją, o której mowa powyżej spółka RANFROX FINANCE LTD posiadała 
21.080.000 akcji spółki FIGENE CAPITAL S.A., które stanowiły 1,802% udziału w kapitale 
zakładowym i dawały prawo do 21.080.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co 
stanowiło 1,796% głosów na walnym zgromadzeniu.  
Obecnie, po transakcji, spółka RANFROX FINANCE LTD posiada 103.944.000 akcji FIGENE 
CAPITAL S.A., które stanowią 8,885% udział w kapitale zakładowym i dają prawo 103.944.000 
głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 8,857% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.  

 
Jednocześnie, spółka RANFROX FINANCE LTD oświadczyła, że nie występują podmioty od niej 

zależne, 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  

2019-09-20 Janusz Petrykowski  Prezes Zarządu  Janusz Petrykowski  

2019-09-20 Przemysław Morysiak Wiceprezes Zarządu Przemysław Morysiak 
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