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ZAWIADOMIENIE 

przekazywane na podstawie art. 69 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 

 

Niniejszym Familiar S.A., SICAV-SIF, spółka prawa Wielkiego Księstwa Luksemburga, 

zorganizowana w formie societe anonyme jako spółka inwestycyjna o kapitale zmiennym – 

specjalistycznego funduszu inwestycyjnego (societe d’investissement a capital variable – fonds 

d’investissement specialise) z siedzibą w Luksemburgu, 12, rue Eugene Ruppert, L-2453 

Luxemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga („Fundusz”), 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 („Ustawa o 

ofercie”), informuje, iż w związku z zawarciem transakcji sprzedaży w dniu 7 grudnia 2021 r. 

(rozliczonej w dniu 9 grudnia 2021 r.) 2 011 880 akcji spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą 

w Warszawie („Spółka”), Fundusz zmniejszył udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej 

5%.  

 

Przed dokonaniem ww. transakcji Fundusz posiadał 2 020 074 akcji Spółki, stanowiących 

10,7339 % kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 2 020 074 głosów na 



walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, dających 10,7339 % udziału w ogólnej liczbie 

głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.  

 

W wyniku dokonania ww. transakcji Fundusz posiadał 8 194 akcji Spółki, stanowiących 0,0435 % 

kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 8 194 głosów na walnym zgromadzeniu 

akcjonariuszy Spółki, dających 0,0435 % udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym 

zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.  

 

Fundusz aktualnie nie posiada akcji Spółki. 

 

Fundusz nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy o 

ofercie. 

 

Fundusz ponadto informuje, iż nie istnieją podmioty zależne od Funduszu posiadające akcje 

Spółki, a także osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit c) Ustawy o ofercie.  

 

 

 

____________________________ 

Piotr Nawrocki 

Pełnomocnik 

 

 

Załączniki: 

Pełnomocnictwo wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty skarbowej od pełnomocnictwa. 
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