
 Tallinn, dnia 11.09.2018 r.

Damian Patrowicz   

Komisja Nadzoru Finansowego
Pion Nadzoru Rynku Kapitałowego 
Plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa

Zawiadomienie
Jako udziałowiec spółki  PATRO INVEST OÜ z siedzibą w Tallinie  będącej akcjonariuszem spółki
INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE  z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego nr 18C, wpisanej do
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  0000716972  (dalej:  INVESTMENT FRIENDS
CAPITAL lub Spółka), niniejszym w wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ustawy o ofercie
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu
obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.),
(dalej: ustawa o ofercie) zawiadamiam o: 

Pośrednim zwiększeniu stanu posiadania akcji   INVESTMENT FRIENDS CAPITAL   SE z siedzibą   
w Płocku, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000716972

 (dalej:   INVESTMENT FRIENDS CAPITAL lub Spółka  )  

Zawiadamiający  informuje,  iż  w  dniach 06.09.2018  r.  -  07.09.2018  r. w  wyniku  transakcji
zawartych  na  Rynku  Regulowanym przez  podmiot  zależny   PATRO  INVEST  OÜ dokonał
pośredniego  nabycia 15.024  sztuk  akcji  Spółki,  co  stanowiło 0,10 %  udziału  w  kapitale
zakładowym Spółki oraz uprawniało do oddania 15.024 głosów, stanowiących 0,10 % udziału w
ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zawiadamiający informuje, że przed transakcjami opisanymi powyżej, tj. na dzień 05.09.2018 r.
pośrednio przez swój podmiot zależny  PATRO INVEST OÜ posiadał 9.184.581 akcji  Spółki,  co
stanowiło 61,17 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniało do oddania 9.184.581
głosów,  stanowiących  61,17 % udziału  w  ogólnej  liczbie  głosów  na  Walnym  Zgromadzeniu
Spółki.

Zawiadamiający informuje,  że  po transakcjach opisanych powyżej,  tj.  na dzień  07.09.2018 r.
pośrednio przez swój  podmiot zależny  PATRO INVEST OÜ posiada 9.199.605 akcji  Spółki,  co
stanowi  61,27 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do oddania  9.199.605
głosów,  stanowiących  61,27 % udziału  w  ogólnej  liczbie  głosów  na  Walnym  Zgromadzeniu
Spółki.

Ponadto Zawiadamiający informuje, że żadne podmioty od niego zależne, poza  PATRO INVEST
OÜ nie  posiadają akcji  Spółki  oraz,  że  Zawiadamiający nie  zawierał  żadnych porozumień ani
umów, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.  

Do wiadomości: 
- INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE 09-402 Płock, ul. Padlewskiego 18c


