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Warszawa, dnia 13 maia2021r'

VALUE Fundusz lnwestycyiny Zamkniqty

z siedzibq w Warszawie

Ploc Dqbrowskiego 1

00-57 Warszowo

FAMILIAR S.A., SICAV - SIF

z siedzibq w Luksemburgu

12 rue Eugene Ruppert, L2453 Luksemburg

Komisja Nadzoru Finansowego

ul. Piqkno 20

00-549 Worszowo

ELEI(ITROCIEPTOWNIA BEDZIN S.A.

z siedzibq w Poznaniu

ul. Boleslowo Krzywoustego 7

6L - 1.44 Poznoti

ZAWTADOM I EN I E DOTYCZACE ZAWARCIA POROZU M I EN lA AKOONARI USZY SPO1KI

ELEKTROCIEPTOWN lA BEDZI N S.A.

VALUE Fundusz lnwestycyjny Zamkniqty z siedzibq w Warszawie (00-057)' Plac Dqbrowskiego 1'

wpisany do Rejestru Funduszy lnwestycyjnych prowadzonego przez Sqd okrqgowy w warszawie' Vll

wydziat cywilny Rodzinny i Rejestrowy, pod numerem RFI L339, reprezentowany przez: AgioFunds

Towarzystwo Funduszy lnwestycyinych S.A. z siedzibq w Warszawie (00-057)' Plac Dqbrowskiego 1'

wpisanq do rejestru przedsiqbiorc6w prowadzonego przez sqd Rejonowy dla miasta stolecznego

warszawy w warszawie, Xll wydzial Gospodarczy KRS pod numerem 0000297821 (NlP: 108-000-43-

99, REGON: L4123Og37\, reprezentowanE przez wojciecha Somerskiego- wiceprezesa Zarzqdu i

Marcina Grabowskiego -czlonka zarzqdu (dalej: ,,VALUE FlZ"l oraz FAMILIAR S.A" SICAV - SlF, sp6lka

prawa wielkiego Ksiqstwa Luksemburga, z siedzibq w Luksemburgu,L2 rue Eugene Ruppert, L2453

Luksemburg, wpisanq do rejestru pod numerem 8160547, reprezentowanq przez wlodzimierza

Ksiq2aka - Dyrektora, Jacka wolaka - Dyrektora, Piotra Nawrockiego - Dyrektora (dalejlqcznie: ,,strony

Porozumienia" zal ka2dy osobno: ,,Stronq Porozumienia"), w zwiqzku z posiadaniem przez Strony

porozumienia akcji sp6lki pod firmq ELEKTROCIEPTOWANIA BEDZIN S.A' z siedzibq w Poznaniu (6L-

L44l przy ul. Boleslawa Krzywoust ego 7 , wpisanej do rejestru przedsiqbiorc6w Krajowego Rejestru

Sqdowego prowadzonego przez Sqd Rejonowy Poznari Nowe Miasto iWilda w Poznaniu' Vlll Wydzial

Gospodarczy Krajowego Rejestru sqdowego pod numerem KRS 0000064511, posiadajqcej NIP:

6250007615, REGON:271740563,o kapitale zakladowym w wysokoSci 15.746.000'00 zlotych' w catosci

oplaconym (dalej: ,,sp6lka" lub ,,ECB")- na podstawie art' 87 ust. 1 pkt 5) oraz 5) w zw' z art' 69 ust' 1

pkt L) ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej iwarunkach wprowadzania instrument6w

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o sp6tkach publicznych (dalej: ,,Ustawa") -
niniejszym zawiadamiamY o:
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1) zawarciu w dniu 13 maja 2O2Lr.pisemnego porozumienia dotyczqcego prowadzenia trwatej

politykiwobecECBorazzgodnegoglosowanianaWalnychZgromadzeniachECB(dalej:

,,Porozumienie");

2l przekroczeniu, na skutek zawarcia Porozumienia, lqcznie przez Strony Porozumienia progu

20% og6lnej liczby glos6w w Sp6lce'

strony porozumienia zawierajqc w dniu 13 maja 2O2l r.Porozumienie ustality' i2 podstawowym celem

ich wsp6lnej polityki wobec Sp6lki bqdzie ustalenie przyczyn aktualnej sytuacji sp6lki i identyfikacja jej

irodla,co ma pozwoli6 na ustalenie dokladnego krqgu os6b odpowiedzialnych' a nastqpnie zmierza6

do dochodzenia przez sp6tkq wszelkich przystugujqcych jej roszczef' Zamiarem stron Porozumienia

jest wyja(nienie - w najlepiej pojmowanym interesie Sp6lki, w tym wszystkich jej akcjonariuszy

niebiorqcych czynnego udzialu w zarzqdzaniu przedmiotowym podmiotem - czy bie2qcy stan ECB oraz

calej jej Grupy Kapitalowejl jest dzielem przypadku czy tei stanowi konsekwencjQ te8o' w jaki spos6b

sprawy Sp6lki byty prowadzone w przeszloSci'

strony porozumienia postanowily, i2 bqdq podejmowaly wsp6lnie, po uprzednim uzgodnieniu'

wszelkie dopuszczalne prawem dzialania zmierzajqce do osiqgniqcia celu ich wsp6lnej politykiwobec

Sp6lki. w szczeg6lno5ci, strony Porozumienia bqdq realizowaty w skoordynowany spos6b uprawnienia

korporacyjne w Sp6lce przyslugujqce im z tytulu posiadania akcji ECB'

Zdarzeniem powodujqcym przekroczenie lqcznie przez strony Porozumienia progu 20% o96lnej liczby

glos6w w Sp6lce bylo zawarcie Porozumienia z dnia 13 maja 2O2tr'

przed zawarciem Porozumienia ka2da Strona Porozumienia posiadala nastqpujqcq liczbq akcjisp6tki:

1) VALUE FIZ posiadal 338.788 (slownie: trzysta trzydziesci osiem tysiqcy siedemset

siedemdziesiqt osiem) akcji Sp6lki, reprezentujqcych 10,76 % kapitalu zakladowego Sp6tki,

uprawniajqcych do 338.788 (slownie: trzysta trzydzieSci osiem tysiQcy siedemset

siedemdziesiqtosiem)glos6wnaWalnychZgromadzeniachSp6lki,costanowi]:o,T60/oo96lnej

liczbY glos6w w SP6lce;

2) FAMILIAR posiadal 307.396 (slownie: trzysta siedem tysiqcy trzysta dziewiqcdziesiqt sze(i)

akcji sp6lki, reprezentujqcych 9,76 % kapitalu zakladowego sp6lki, uprawniajqcych do 307'396

(slownie: trzysta siedem tysiqcy trzysta dziewiqddziesiqt sze66) glos6w na walnych

ZgromadzeniachSp6lki,costanowig,]60/oo96lnejliczbyglos6wwSp6lce;

ZawarciePorozumienianiespowodowatozmianystanuposiadaniaakcjiSp6lkiprzezposzczeg6lne
Strony Porozumienia'

po zawarciu porozumienia strony porozumienia posiadajq lqcznie 646.184 (slownie: szeSdset

czterdzie6ci sze56 tysiqcy sto osiemdziesiqt cztery) akcji sp6lki reprezentujqcych lqcznie 20,52%

kapitalu zakladowego Sp6lki, uprawniajqcych lqcznie do 646'184 (slownie: szescset czterdzieSci sze56

tysiqcy sto osiemdziesiqt cztery) glos6w na Walnych Zgromadzeniach sp6lki' stanowiqcych 20'52%

o96lnej liczbY glos6w w SP6tce'

Ponadto, o(wiadczamY, i2:

1 przez ,,Grupq ECB" lub ,,Grupq Kapitalowq" rozumie6 nale2y sp6lkq, sp6lkq Elektroci

2

z siedzibq w Bqdzinie oraz Energo Utech

eplownia Bqdzin sP. z o.o'



1) brak jest podmiot6w zaleinych od Stron Porozumienia w rozumieniu art. a pkt 15) Ustawy,
kt6re posiadalyby akcje Sp6lki;

2) wobec Stron Porozumienia nie wystqpujq osoby, o kt6rych mowa w art.87 ust. 1 pkt 3) lit. c)

Ustawy;

3) strony Porozumienia nie sq uprawnione do glos6w z akcji Sp6lki, o kt6rych mowa w art. G9 ust.

4 pkt 7) - 8) Ustawy.

Jednocze6nie wskazujemy, 2e na podstawie art. 87 ust. 3 Ustawy, Strony Porozumienia upowa2nily
VALUE FIZ do dokonywania w imieniu Stron Porozumienia wszelkich zawiadomieri zwiqzanych z

zawarciem Porozumienia, kt6rych konieczno66 dokonania powstanie po dniu zawarcia Porozumienia i

wynika z arl.87 ust. 1 pkt 5) oraz 5) w zw. z art. 69 Ustawy.

Warszawa, dnia 13 maia2O2lr.

VALUE FIZ FAMILIAR

FAMILIAR S.A., SICAV - SIF z siedzibq w
Luksemburgu

AgioFunds Towarzystwo Funduszy

I nwestycyj nych Sp6lka Akcyjna

Data 13 maja2O27 r

Wojciech Somerski
Wiceprezes Zarzqdu

/podpisano
kwalifikowanym

podpisem
elektronicznym/

Marcin Grabowski
Czlonek Zarzqdu

/podpisano
kwalifikowanym

podpisem
elektronienym/
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Podpisy:


