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Szanowni Państwo, 

Mając na względzie treść przepisów art. 80 w związku z art. 74 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie 

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 

obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym proszę o wyjaśnienie dlaczego Zarząd Spółki mimo 

istniejącego w ocenie Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych obowiązku, nie opublikował w 

terminie nie późniejszym niż na 2 dni robocze przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów, 

stanowiska dotyczącego ogłoszonego wezwania. Jednocześnie działając w interesie akcjonariuszy 

mniejszościowych spółki TelForceOne S.A. wnoszę o niezwłoczne opublikowanie opinii Zarządu Spółki 

dotyczącej ogłoszonego wezwania.  

Swoje stanowisko Stowarzyszenie motywuje faktem, iż zgodnie z art. 80 ust. 1 Ustawy o ofercie zarząd 

spółki publicznej, której akcje objęte są wezwaniem, o którym mowa w art. 73 lub art. 74, jest 

obowiązany, nie później niż na 2 dni robocze przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów, 

przekazać Komisji Nadzoru Finansowego oraz do publicznej wiadomości stanowisko dotyczące 

ogłoszonego wezwania wraz z podaniem podstaw tego stanowiska.  

Choć za podstawę wezwania do sprzedaży akcji TelForceOne S.A. ogłoszonego w dniu 17.05.2016 r. 

wzywający wskazał wyłącznie art. 91 ust. 6 Ustawy o ofercie, to mając jednak na uwadze 

dotychczasowy udział Wzywającego w ogólnej liczbie głosów w Spółce, jak również wskazany w treści 

wezwania zamiar osiągnięcia 100% akcji Spółki, należy podnieść, iż w rzeczywistości wezwanie wiąże 

się z zamiarem przekroczenia progu 66% w ogólnej liczbie głosów w Spółce, o którym mowa w art. 74 

Ustawy o ofercie. Tym samym zasadne w ocenie Stowarzyszenia jest przyjęcie, iż podstawą wezwania 

winien być także art. 74 Ustawy. W konsekwencji w związku z istniejącym stanem faktycznym, jak i 

zamiarem przekroczenia przez Wzywającego progu 66% w ogólnej liczbie głosów, wnoszę o 

niezwłoczne opublikowanie przez Zarząd stanowiska, o którym mowa w art. 80 Ustawy ofercie 

publicznej.  
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