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Raport bieżący nr 18/2021 
Data sporządzenia: 2021-09-22 

  
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 FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie („FIGENE” lub „Spółka”) niniejszym informuje, 

że w dniu 22 września 2021 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie w trybie art. 69 pkt 2 Ustawy o 

ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 

systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od spółki Passage Property Cyprus Limited posiadającej 

biuro rejestrowe w Republice Cypru, o zmniejszeniu dotychczas posiadanego udziału do poniżej 5% 

ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. 

Do zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów doszło w wyniku rejestracji w Krajowym Rejestrze 

Sądowym podwyższenia kapitału zakładowego spółki FIGENE CAPITAL S.A. do kwoty 

211.577.131,90 zł w drodze emisji 578.250.000 akcji serii N. Ponadto, w międzyczasie, w związku z 

finalizacją wspólnego przedsięwzięcia (joint venture) realizowanego przez spółkę Passage Property 

Cyprus Limited, przeniosła ona na rzecz jednego z beneficjentów przedsięwzięcia akcje FIGENE 

CAPITAL S.A. w związku z wyjściem z inwestycji przez rzeczonego beneficjenta. W związku z 

niniejszymi zdarzeniami doszło do zmniejszenia dotychczas posiadanego przez Passage Property 

Cyprus Limited udziału do 2,47% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki FIGENE 

CAPITAL S.A. 

Przed zmianą udziału, spółka Passage Property Cyprus Limited posiadała 78.500.000 akcji FIGENE 

CAPITAL S.A., które stanowiły 5,11% udziału w kapitale zakładowym i dawały prawo do 78.500.000 

głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 5,09% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.  

Obecnie, po rejestracji nowego kapitału Emitenta oraz wydaniu dyspozycji przeniesienia akcji w 

związku z finalizacją przedsięwzięcia joint venture spółka Passage Property Cyprus Limited posiada 

52.290.000 akcji FIGENE CAPITAL S.A., które stanowią 2,47% udział w kapitale zakładowym i dają 

prawo do 52.290.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 2,47% głosów na walnym 

zgromadzeniu Spółki.  

Jednocześnie spółka 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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PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  

Data   Imię i Nazwisko   Stanowisko/Funkcja  Podpis  

2021-09-22 Janusz Petrykowski  Prezes Zarządu  Janusz Petrykowski 

2021-09-22     Radosław Gronet  Wiceprezes Zarządu Radosław Gronet 
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