
Zawiadamiający: 

1) Marek Bednarski 

2) Michał Bednarski

3) Katarzyna Bednarska

Dobrzewino, 14 lipca 2022r. 

1. KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

2. Forever Entertainment S.A.

Al. Zwycięstwa 96/98,

81-451 Gdynia

Zawiadomienie na podstawie art.69 ust. lpkt 2) ustawy o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych 

Zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej 

warnnkach wprowadzania instnnnentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 

spółkach publicznych ("Ustawa o ofercie") informuję, że: 

1) w wyniku dokonanej poza alternatywnym systemem obrotu transakcji sprzedaży 680 OOO akcji

Forever Entertainment S.A. z dnia 11 lipca 2022r, rozliczonej w dniu 14 lipca 2022r., mój udział w 

ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Forever Entertairunent S.A. zmniejszył się do 

poniżej 20% ogólnej liczby głosów, a w porozumieniu, o któ1ym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 w zw. z 

ait. 87 ust. 4 pkt 1 Ustawy o ofercie zmniejszył się do poniżej 25% ogólnej liczby głosów. 

2) przed ww. zmianą posiadałem 6106176 akcji zwykłych na okaziciela Forever Ente1tainment S.A.,

stanowiących 22,449% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 6106176 głosów na 

Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 22,449% ogólnej liczby głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Forever Entertairunent S.A., 

3) po ww. zmianie aktualnie posiadam 5426176 akcji zwykłych na okaziciela Forever Entertainment

S.A., stanowiących 19,95% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 5426176 głosów na

Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących I 9,95% ogólnej liczby głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Forever Entertainment S.A. 
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Jednocze§nie  informuj?,  Ze  wraz  z  osobami,  z  kt6ryri  laczy  mnie  domniemane  porozumienie,  o

kt6rym mowa w art. 87 ust.  1 pkt 5 w zw. z art. 87 ust. 4 pkt 1 Ustawy o ofercie, tj.:

a) z moim synem Michalem Bednarskim (kt6ry posiada osobi§cie 913055 akcji Forever Entertairment

S.A. co stanowi 3,357 °/o kapitali zakladowego tej Sp6Hci i uprawnia do wykonywania 913055 glos6w

na  walnym  zgromadzeliiu  tej   Sp61ki,   co   stanowi  3,357  %     og6lnej   liczby  glos6w  w  Forever

Entertainment S.A., a przed transakcja posiadal osobi§cie 91305 5 akcji Forever Entertairment S.A. co

stanowilo 3,357 °/o kapitafu zakladowego tej Sp61ki i uprawrialo do wykonywania 913055 glos6w na

walnym   zgromadzeniu   tej   Sp6Hci,   co   stanowilo   3,357   %      og61nej   liczby   glos6w   w   Forever

Entertairment S. A. )

b)  Zona Katarzyna Bednarska (kt6ra posiada osobi§cie 370434  akcji  Forever Entertainment  S.A.  co

stanowi  1,362%  kapitahi  zakladowego  tej  Sp61ki  i  uprawha  do  wykonywania  370434  glos6w  na

walnym zgromadzeniu tej Sp61ki, co stanowi  1,362°/o  og61nej liczby glos6w w Forever Entertainment

S.A.,  a przed transakcja posiadala  osobi§cie  370434  akcji  Forever  Entertairment  S.A.  co  stanowilo

l,362°/o kapitafu zakladowego tej  Sp61ki  i uprawnialo  do wykonywania 370434  glos6w na walnym

zgromadzeniu tej Sp6Iki, co stanowilo  1,362°/o  og61nej liczby glos6w w Forever Entertainment S.A.)

posiadamy   lapznie   6709665   akcji   Forever   Entertairment   S.A.   co   stanowi   24,668%   kapitalu

zakladowego tej  Sp6Hci  i uprawnia do wykonywania 6709665  gtos6w na walnym zgromadzeniu tej

Sp61ki,  co stanowi 24,668 %   og6lnej liczby glos6w w Forever Entertainment S.A.  Przed zawarciem

transakcji,  o kt6rej mowa w pkt  I) suma ckcji Forever Entertainment S.A.  posiadanych przeze mnie

oraz  przez  Michala  Bednarskiego  i  przez  Katarzyn?  Bednarska  wynosila  7389665,  co  stanowilo

27,168 °/o kapitahi zakladowego tej Spofki i uprawnialo do wykonywaria 7389665 91os6w na walnym

zgromadzeniu tej Sp6Hci, co stanowilo 27,168% og6lnej liczby glos6w w Forever Entertainment S.A.

4) nie posiadamy podlniot6w zaleinych, ktore posiadaja akcje Forever Entertainment S.A.,

5) nie istnieja osoby, o kt6rych mowa w art. 87 ust.  1 pkt 3 lit c Ustawy o ofercie,

6)   zar6wno  ja,  jak   i   Michal   Bednarski   i   Katarzyna   Bednarska  nie  jeste§my  uprawnieni   ani

zobowiapani    do   nabycia   jakichkolwiek    ckcji    Forever    Entertainment    S.A   jcko    posiadacze

instrunent6w  finansowych,   o  kt6rych  mowa  w  art.   69b  ust.   1   pkt   1   Ustawy  o  ofercie  oraz

instrunent6w,  o kt6rych mowa w art.  69b ust.  I  pkt 2 Ustawy o ofercie,  kt6re nie sa wykonywane

wylacznie przez rozliczenie pieni?ire, a w zwiapku z t)rm liczba glos6w z akcji, obliczona w spos6b

okre§1ony  w  art.  69b  ust.  2  Ustawy  o  ofercie  wynosi  0  (slownie:  zero).  Zar6wno ja, jak  i  Michal

Bednarski i Katarzyna Bednarska nie posiadamy glos6w z akcji, obliczonych zgodnie z art. 69b ust. 3

Ustawy o ofercie, do kt6rych w spos6b posredi lub bezpo§redni odnosza si? instrunenty fmansowe,
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o kt6rych mowa w art.  69b ust.  1  pkt 2 Ustawy o ofercie,  w zwiapku z t)in liczba glos6w z ckcji,

obliczona w spos6b okreslony w art.  69b ust.  3 Ustawy o ofercie wynosi 0 (slownie:  zero). Majap na

uwadze na tre$6 pkt 6)  niniejszego  zawiadomienia,  wskazujemy,  Ze  lac2ma  suma liczby  glos6w,  o

kt6rych mowa w art. 69 ust. 4 pkt 9 Ustawy o ofercie jest r6wna liczbie glos6w wskazanych powyzej,

7)   Michal   Bednarski   oraz   Katarzyna   Bednarska   upowainili   mnie   do   dokonania   niniejszego

zawiadomienia, w zakresie w jakim to zawiadomiehie ich dotyczy.
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