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Treść Raportu:
FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 07
sierpnia 2020 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 2 Ustawy o ofercie
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu
obrotu oraz o spółkach publicznych od spółki ADVANCED COMPANY LIMITED posiadającej
biuro rejestrowe w Republice Cypru, o zmniejszeniu posiadanego przez ADVANCED
COMPANY LIMITED udziału o 1,09% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki
FIGENE CAPITAL S.A. w stosunku do ostatniego zawiadomienia z dnia 18 marca 2020 r.
Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki o 1,09%, tj. do
36,88% nastąpiło w wyniku zbycia w dniu 04 sierpnia 2020 r., w czterech transakcjach poza
rynkiem regulowanym łącznie 1.622.000 akcji FIGENE CAPITAL S.A.
Przed transakcjami, o których mowa powyżej spółka ADVANCED COMPANY LIMITED
posiadała 562.311.500 akcji spółki FIGENE CAPITAL S.A., które stanowiły 37,07% udziału w
kapitale zakładowym (według ostatniego zawiadomienia 38,06%) i dawały prawo do
562.311.500 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 36,98% głosów na walnym
zgromadzeniu (według ostatniego zawiadomienia 37,97%).
Obecnie spółka ADVANCED COMPANY LIMITED posiada 560.689.500 akcji FIGENE CAPITAL
S.A., które stanowią 36,97% udział w kapitale zakładowym i dają prawo 560.689.500 głosów na
walnym zgromadzeniu, co stanowi 36,88% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Jednocześnie, ADVANCED COMPANY LIMITED 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.
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