
Paproć, dnia 28 września 2020 r. 

Q20 sp. z o.o. 

ul. JANA NOWAKA-JEZIORAŃSKIEGO nr 46/2 

03-982 WARSZAWA  

Numer KRS: 0000665203 

Komisja Nadzoru Finansowego 

ul. Piękna 20 

00-549 Warszawa 

 

Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. 

Paproć 118 A     

 64-300 Nowy Tomyśl 

 

ZAWIADOMIENIE 

o przekroczeniu  progu posiadanych akcji powyżej 5% w ogólnej liczbie głosów i kapitału  

w spółce Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. 

 

Ja niżej podpisany, Waldemar Zieliński uprawniony do jednoosobowej reprezentacji spółki Q20 sp. z 

o.o. z siedzibą w  Warszawie na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie 

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 

obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 623 ze zm.) niniejszym zawiadamiam o: 

1) data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie; 

Zakupie akcji spółki Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. w ilości  2.319.000    (słownie: dwa miliony 

trzysta dziewiętnaście tysięcy). Akcje zostały nabyte w drodze zawarcia umowy cywilno-prawnej. 

2) liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale 

zakładowym spółki oraz o liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie 

głosów; 

Przed wystąpieniem zdarzeń opisanych w pkt. 1 spółka Q20 sp. z o.o. posiadała 2.200.833 (słownie: 

dwa miliony dwieście tysięcy osiemset trzydzieści trzy) akcji spółki Fabryka Konstrukcji Drewnianych 

S.A., tym samym miała 8,37% udziału w kapitale zakładowym i 8,37% udziału w głosach. 

3) liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz 

o liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów; 

Po ww. transakcji Q20 sp. z o.o. posiada  4.519.833    (słownie: cztery miliony pięćset dziewiętnaście 

tysięcy osiemset trzydzieści trzy), które stanowią 17,18% udziału w kapitale zakładowym oraz 17,18% 

udziału w głosach. 

4) podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki                                                

Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A.; 

Spółka Q20 sp. z o.o. nie posiada akcji Fabryki Konstrukcji Drewnianych S.A. poprzez podmioty zależne. 

Z kolei pani Romualda Zielińska jako osoba powiązana z Q20 sp. z .o. poprzez pana Waldemara 

Zielińskiego będącego jej mężem oraz prezesem zarządu Q20 sp. z o.o. oraz prezesem Fabryki 



Konstrukcji Drewnianych S.A. posiada 6.781.000 (słownie: sześć milionów siedemset osiemdziesiąt 

jeden tysięcy) akcji stanowiących 25,78% udziału w kapitale zakładowym spółki oraz 25,78% udziału w 

głosach.  

5) osoby, o których mowa w art. 87 podmioty objęte obowiązkami określonymi w przepisach 

szczególnych, ust. 1 pkt 3 lit. c; 

Nie dotyczy. 

6) Okoliczności, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt. 7-8 Ustawy o ofercie; 

 

Nie dotyczy.  

 

7) łączna suma liczby głosów obliczona zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt. 9 ustawy o ofercie ; 

 

Łącznie posiadam  4.519.833 akcji Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. co stanowi 17,18% 

udziału w kapitale zakładowym oraz uprawnia do 4.519.833 głosów w Spółce, co stanowi 

17,18% udziału w głosach Spółki. 

 

Ogólna liczna akcji spółki wynosi 26 306 388 oraz liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Akcjonariuszy Spółki wynosi 26 306 388. 

 

 

     Waldemar Zieliński – Prezes Zarządu Q20 Sp. z o.o. 

        


