
Raport 11/2017 dotyczy: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów 

 

Zarząd SIMPLE S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 4 maja 2017 r. otrzymał od Formonar Investments 

Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr) datowane na ten sam dzień zawiadomienie o przekroczeniu przez 

ten podmiot progu 5% ogólnej liczbie głosów w Spółce o następującej treści. 

„Działając w imieniu Formonar Investments Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr („Formonar 

Investments"), na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i 

warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 

spółkach publicznych (t.j.: Dz.U. 2016 poz. 1639, z późn. zm.), niniejszym zawiadamiam Komisję 

Nadzoru Finansowego oraz SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie o przekroczeniu przez Formonar 

Investments progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu SIMPLE S.A. z 

siedzibą w Warszawie („SIMPLE"). 

1. W wyniku transakcji kupna 15.000 sztuk akcji zrealizowanej na rynku podstawowym GPW w dniu 27. 

kwietnia 2017 roku zmianie uległ udział Formonar Investment w kapitale zakładowym oraz w ogólnej 

liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki SIMPLE S.A., 

2. Przed powyższą transakcją Formonar Investments posiadała 226.000 akcji SIMPLE S.A., 

stanowiących 4,69% udziału w kapitale zakładowym (…) oraz reprezentujących 226.000 głosów na 

Walnym Zgromadzeniu SIMPLE, co stanowiło 4,69% udziału w ogólnej liczbie głosów. Po powyższej 

zmianie Formonar Investment posiada 241.000 akcji SIMPLE S.A. stanowiących 5,01% udziału w 

kapitale zakładowym SIMPLE S.A. oraz reprezentujących 241.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu 

SIMPLE S.A., co stanowi 5,01% udziału w ogólnej liczbie głosów. 

3. Informuję, iż żaden podmiot zależny od Formonar Investments nie posiada akcji SIMPLE. 

4. Informuję, iż Formonar Investments nie posiada pośrednio lub bezpośrednio instrumentów 

finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i 

warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 

spółkach publicznych (t.j.: Dz.U. 2016 poz. 1639, z późn. zm.). 

5. Informuję, iż nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) Ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j.: Dz.U. 2016, poz. 1639, z późn. 

zm.).” 


