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Raport bieżący nr 24/2021 
Data sporządzenia: 2021-10-18 

  
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 18 października 2021 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie w trybie art. 69a ust. 1 Ustawy 

o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 

systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Pana Janusza Petrykowskiego, o zwiększeniu 

dotychczas pośrednio posiadanego poprzez spółkę WISDOM LIMITED udziału do powyżej 10% 

ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. 

Do przekroczenia pośrednio posiadanego przez Pana Janusza Petrykowskiego udziału do powyżej  

10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki FIGENE CAPITAL S.A. doszło w wyniku 

przeniesienia własności 124.000.000 akcji FIGENE CAPITAL S.A. na rzecz WISDOM LIMITED, w 

transakcji zawartej w dniu 14 października 2021 r. poza alternatywnym systemem obrotu.  

Przed transakcją, o której mowa powyżej, pośrednio poprzez WISDOM LIMITED Pan Janusz 

Petrykowski posiadał 102.000.000 akcji spółki FIGENE CAPITAL S.A., które stanowiły 4,82% w 

kapitale zakładowym i dawały prawo do 102.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co 

stanowiło 4,81% głosów na walnym zgromadzeniu. Bezpośrednio, Pan Janusz Petrykowski posiadał 

7.900.000 akcji spółki FIGENE CAPITAL S.A., które stanowiły 0,37% w kapitale zakładowym i dawały 

prawo do 7.900.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 0,37% głosów na walnym 

zgromadzeniu.  

Łącznie, pośrednio i bezpośrednio, Pan Janusz Petrykowski posiadał 109.900.000 akcji spółki 

FIGENE CAPITAL S.A., które stanowiły łącznie 5,19% w kapitale zakładowym i dawały prawo do 

łącznie 109.900.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 5,19% głosów na walnym 

zgromadzeniu. 

Obecnie po transakcji, poprzez WISDOM LIMITED, Pan Janusz Petrykowski pośrednio posiada 

226.000.000 akcji FIGENE CAPITAL S.A., które stanowią 10,68% w kapitale zakładowym i dają prawo 

do 226.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 10,66% głosów na walnym 

zgromadzeniu Spółki. Ponadto, Pan Janusz Petrykowski posiada bezpośrednio 7.900.000 akcji spółki 

FIGENE CAPITAL S.A., które stanowią 0,37% w kapitale zakładowym i dają prawo do 7.900.000 

głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,37% głosów na walnym zgromadzeniu.  
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Łącznie, pośrednio i bezpośrednio, Pan Janusz Petrykowski posiada obecnie 233.900.000 akcji spółki 

FIGENE CAPITAL S.A., które stanowią łącznie 11,06% w kapitale zakładowym i dają prawo do łącznie 

233.900.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 11,04% głosów na walnym 

zgromadzeniu. 

Jednocześnie, Pan Janusz Petrykowski oświadczył, że poza WISDOM LIMITED 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  

2021-10-18 Janusz Petrykowski  Prezes Zarządu  Janusz Petrykowski 

2021-10-18     Radosław Gronet  Wiceprezes Zarządu Radosław Gronet 
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