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Treść  raportu:

Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 18 grudnia 2012 r. otrzymał od Funduszu 
Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Bis 2 z siedzibą w Warszawie („Fundusz”), 
reprezentowanego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A., zawiadomienie, że w dniu 14 grudnia 
2012 r. w wyniku rozliczenia transakcji pakietowych zawartych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 
S.A., Fundusz nabył od PZU S.A. i PZU Życie S.A., 1.380.273  akcje Spółki, stanowiące łącznie 9,99% kapitału 
zakładowego Spółki i reprezentujące 1.380.273 głosy na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi łącznie 9,99% 
ogólnej liczby włosów w Spółce. 

Jednocześnie, w tym samym dniu, tj. 14 grudnia 2012 r., Fundusz dokonał przeniesienia wszystkich posiadanych 
bezpośrednio akcji Spółki w liczbie 1.380.273 akcji, stanowiących łącznie 9,99% kapitału zakładowego Spółki i 
reprezentujących 1.380.273 głosy na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 9,99% ogólnej liczby głosów w 
Spółce, na rzecz Portfel Alliance Silesia I Sp. z o.o. w Warszawie („Portfel Alliance Silesia”). Fundusz dokonał 
przeniesienie ww. akcji Spółki na rzecz Portfel Alliance Silesia w związku z pokryciem przez Fundusz wkładu na 
podwyższony kapitał zakładowy Portfel Alliance Silesia. Fundusz posiada 100% udziałów w Portfel Alliance 
Silesia.

Zgodnie z treścią zawiadomienia, przed rozliczeniem wskazanej powyżej transakcji pakietowej Fundusz nie 
posiadał bezpośrednio żadnych akcji Spółki, zaś  pośrednio, poprzez swój podmiot zależny Portfel Alliance Silesia, 
posiadał 48.842 akcje Spółki, stanowiące łącznie 0,35% kapitału zakładowego Spółki I reprezentujące 48.842  
głosy na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,35% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Zgodnie z treścią zawiadomienia, po rozliczeniu transakcji pakietowej oraz dokonaniu wniesienia akcji Spółki 
aportem do Portfel Alliance Silesia, Fundusz nie posiada bezpośrednio akcji Spółki, zaś  pośrednio, poprzez 
Portfel Alliance Silesia, posiada 1.429.115 akcji Spółki, stanowiących łącznie 10,35% kapitału zakładowego Spółki
i reprezentujących 1.429.115 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 10,35% ogólnej liczby głosów w 
Spółce.

Jednocześnie Fundusz poinformował, że w związku z zawarta umową o zarządzanie portfelami inwestycyjnymi 
Funduszy TFI PZU z PZU Asset Management S.A., podmiot ten - jako zarządzający, może w imieniu Funduszy TFI 
PZU wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu. Ponadto Fundusz poinformował, że żadne inne fundusze 
inwestycyjne zarządzane przez to same towarzystwo co Fundusz (tj. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU 
S.A.) nie posiadają ani bezpośredni ani pośrednio akcji Spółki.
Fundusz poinformował również, że nie planuje w okresie 12 miesięcy od dnia zawiadomienia Spółki dalszego 
zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki.

Zarząd Spółki otrzymał również od Portfel Alliance Silesia I Sp. z o.o. w Warszawie („Portfel Alliance Silesia”) 
zawiadomienie, że w dniu 14 grudnia 2012 r. PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Bis 2 
z siedzibą w Warszawie („Fundusz”), będący jedynym wspólnikiem Portfel Alliance Silesia, dokonał przeniesienia, 
w transakcji bezpośredniej, 1 380 273 akcji Spółki stanowiących łącznie 9,99% kapitału zakładowego Spółki i 
reprezentujących 1.380.273 głosy na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 9,99% ogólnej liczby głosów w 
Spółce, na rzecz Portfel Alliance Silesia, w związku z pokryciem przez Fundusz wkładu na podwyższony kapitał 
zakładowy Portfel Alliance Silesia. 

Zgodnie z treścią zawiadomienia, przed rozliczeniem wskazanej powyżej transakcji bezpośredniej Portfel Alliance 
Silesia posiadała bezpośrednio 48.842 akcje Spółki, stanowiące łącznie 0,35% kapitału zakładowego Spółki i 
reprezentujące 48.842 głosy na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,35% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Po wniesieniu przez Fundusz ww. aportu w postaci akcji Spółki, Portfel Alliance Silesia posiada bezpośrednio 
1.429.115 akcji Spółki, stanowiących łącznie 10,35% kapitału zakładowego Spółki i reprezentujących 1.429.115 
głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 10,35% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Jednocześnie Portfel Alliance Silesia poinformował, że nie posiada podmiotów zależnych, ani nie jest stroną 
jakichkolwiek umów dotyczących przekazania uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji w Spółce; nie 
planuje również w okresie 12 miesięcy od dnia zawiadomienia Spółki dalszego zwiększania udziału w ogólnej 
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planuje również w okresie 12 miesięcy od dnia zawiadomienia Spółki dalszego zwiększania udziału w ogólnej 
liczbie głosów Spółki. 
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