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RAPORT BIEŻĄCY nr  3/2017 
 

 

 

Temat: Informacja o otrzymaniu zawiadomienia o przekrocz eniu 5% udziału w ogólnej liczbie        
głosów Spółki 

Data sporządzenia: 10.02.2017 

Podstawa prawna:  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie i zbycie z nacznego pakietu akcji  

 
Zarząd MFO S.A. informuje, że w dniu 10 lutego 2017r. otrzymał od Aviva Investors Poland 
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zawiadomienie przekazane na podstawie art. 69 ustawy 
z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o następującej treści: 
 
„Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 
2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz w spółkach publicznych  (t. j.  Dz.U. z 2013 r. poz. 1382 z 
późn. zm.), Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., działając:  

1. w imieniu własnym, jako podmiot uprawniony do zarządzania portfelami funduszy 
inwestycyjnych oraz jako organ uprawniony do reprezentowania funduszy inwestycyjnych, 

2. w imieniu i na rzecz Aviva Investors Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (dalej ”Fundusz”) 
niniejszym informuje, że w wyniku transakcji kupna akcji spółki MFO S.A. (dalej „Spółka”), dokonanej 
w dniu 8 lutego 2017 r., zwiększył się poziom zaangażowania  Funduszu w ogólnej liczbie głosów na 
walnym zgromadzeniu Spółki. 
W konsekwencji ww. zdarzenia Fundusz posiada 367 429 sztuk akcji Spółki, stanowiących 6,02% 
kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 367 429 głosów, które stanowią 5,16% ogólnej liczby 
głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 
Przed ww. zmianą Fundusz posiadał 302 379 sztuk akcji Spółki, stanowiących 4,96% kapitału 
zakładowego Spółki, uprawniających do 302 379 głosów, co stanowiło 4,24% ogólnej liczby głosów 
na walnym zgromadzeniu Spółki. 
Towarzystwo informuje również, że Fundusz nie posiada podmiotów zależnych będących w 
posiadaniu akcji lub praw do akcji Spółki.” 


