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Raport bieżący nr 35/2019 

Data sporządzenia: 2019-09-30 

  

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 30 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 ADVANCED COMPANY LIMITED, o zwiększeniu dotychczas posiadanego przez 
Spółkę udziału do powyżej 30% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki FIGENE 
CAPITAL S.A. 
 
Zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki nastąpiło w 
wyniku nabycia w dniu 25 września 2019 r., w transakcji poza rynkiem regulowanym 7.500.000 
akcji serii H1 oraz 75.505.500 akcji serii H2 (łącznie 83.005.500 akcji) FIGENE CAPITAL S.A. w 
zamian za 7.500.000 warrantów subskrypcyjnych serii A1 i 75.505.500 warrantów 
subskrypcyjnych serii A2.  

Ponadto, na podstawie informacji Spółki FIGENE CAPITAL S.A.  wysokość kapitału zakładowego 
po wydaniu akcji w ramach kapitału warunkowego wynosi 129.694.408,50 zł (raporty bieżące EBI 
nr 26 z dnia 25 września 2019 r. oraz nr 27 z dnia 26 września 2019 r.). 

W związku z powyższym, doszło do zwiększenia dotychczas posiadanego przez ADVANCED 
COMPANY LIMITED udziału do 32,24% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. 
 
Przed powyższą transakcją oraz podwyższeniem kapitału w ramach kapitału warunkowego, 
ADVANCED COMPANY LIMITED posiadała 336.290.000 akcji spółki FIGENE CAPITAL S.A., 
które stanowiły 27,91% udziału w kapitale zakładowym i dawały prawo do 336.290.000 głosów 
na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 27,83% głosów na walnym zgromadzeniu.  

 
Obecnie, po wykazanej transakcji oraz podwyższeniu kapitału FIGENE CAPITAL S.A, 
ADVANCED COMPANY LIMITED posiada 419.295.500 akcji FIGENE CAPITAL S.A., które 
stanowią 32,33% udział w kapitale zakładowym i dają prawo 419.295.500 głosów na walnym 
zgromadzeniu, co stanowi 32,24% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.  
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Jednocześnie, spółka ADVANCED COMPANY LIMITED oświadczyła, że nie występują podmioty 

od niego 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  

2019-09-30 Janusz Petrykowski  Prezes Zarządu  Janusz Petrykowski  

2019-09-30 Przemysław Morysiak Wiceprezes Zarządu Przemysław Morysiak 
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