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RAPORT BIEŻĄCY nr  10/2014 

Temat:     Znaczne pakiety akcji/Zmiana stanu posiadania 
 
Data sporządzenia: 14.01.2014 
 
Podstawa prawna:  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego 

pakietu akcji 
 
Zarząd spółki MFO S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 14 stycznia 2014r. otrzymał 
zawiadomienie od Pana Marka Mirskiego, niniejszej treści: 
 
Na podstawie art. 69 ust. 2 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, w wyniku powzięcia w dniu 14.01.2014r. informacji 

o wydaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS 

postanowienia z dnia 30.12.2013r., na podstawie którego zarejestrowano w Krajowym 

Rejestrze Sądowym podwyższenie kapitału zakładowego w spółce MFO S.A. z siedzibą 

w Kożuszki Parcel 70A, 96-500 Sochaczew („Spółka”), w ramach którego dokonano 

emisji 1.100.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C w drodze oferty publicznej, 

informuję o zmniejszeniu się dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów 

w spółce MFO S.A. o więcej niż 1% ogólnej liczby głosów (bez zmiany liczby 

posiadanych akcji). 

Przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii 

C posiadałem 500.000 akcji serii A Spółki, co stanowiło około 10 % w kapitale 

zakładowym Spółki, z których wynikało prawo do 1.000.000 głosów w Spółce, co 

stanowiło około 16,6 % w ogólnej liczbie głosów oraz 1.500.000 akcji serii B Spółki, co 

stanowiło około 30 % w kapitale zakładowym Spółki, z których wynikało prawo do 

1.500.000 głosów w Spółce, co stanowiło około 24,9 % w ogólnej liczbie głosów. 

Łącznie posiadałem 2.000.000 akcji Spółki, co stanowiło około 40% w kapitale 

zakładowym Spółki, z których wynikało prawo do 2.500.000 głosów w Spółce, co 

stanowiło około 41 % w ogólnej liczbie głosów. 

Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C 

nadal posiadam 500.000 akcji serii A Spółki, co stanowi około 8,2 % w kapitale 

zakładowym Spółki, z których wynika prawo do 1.000.000 głosów w Spółce, co stanowi 

około 14 % w ogólnej liczbie głosów oraz 1.500.000 akcji serii B Spółki, co stanowi 

około 24,6 % w kapitale zakładowym Spółki, z których wynika prawo do 1.500.000 

głosów w Spółce, co stanowi około 21,1 % w ogólnej liczbie głosów. Łącznie nadal 

posiadam 2.000.000  akcji Spółki, co obecnie stanowi około 33 % w kapitale 

zakładowym Spółki, z których wynika prawo do 2.500.000 głosów w Spółce, co stanowi 

około 35 % w ogólnej liczbie głosów.  

Nie posiadam podmiotów zależnych, które posiadają akcje Spółki. 

Podstawa prawna: 
Art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów  
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 184 
poz.1539). 


