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Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o oferc ie - nabyc ie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. (Spółka) podaje do wiadomości, że w dniu 10 lutego 2014 r. otrzymał od 

The Goodyear Tire & Rubber Company z siedzibą w Akron, U.S.A. („Goodyear”) oraz od jego spółki zależnej 

Goodyear S.A. z siedzibą w Luksemburgu („Goodyear Luxemburg”) informacje, że w dniu 10 lutego 2014 r.,              

w drodze pozasesyjnej transakcji pakietowej na rynku regulowanym zawartej w dniu 7 lutego 2014 r. Goodyear 

nabył pośrednio, a Goodyear Luxemburg nabył bezpośrednio od PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów 

Niepublicznych Bis 2 z siedzibą Warszawie 688.757 (sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset 

pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących około 4,99% kapitału zakładowego Spółki   

i uprawniających do wykonywania 688.757 (sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt 

siedem) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 4,99% całkowitej liczby głosów na walnym 

zgromadzeniu Spółki. 

Wskutek powyższego nabycia, The Goodyear Tire & Rubber Company z siedzibą w Akron posiada pośrednio (za 

pośrednictwem Goodyear S.A. z siedzibą w Luksemburgu oraz Goodyear Holding Poland sp. z o.o. z siedzibą         

w Warszawie) łącznie 11.234.912 (jedenaście milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące dziewięćset 

dwanaście) akcji Spółki stanowiących około 81,396% kapitału zakładowego Spółki przyznających prawo do 

11.234.912 (jedenatu milionów dwustu trzydziestu czterech tysięcy dziewięciuset dwunastu) głosów na walnym 

zgromadzaniu Spółki, stanowiących około 81,396% całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki

Poniżej treść informacji otrzymanych od obu Spółek:

I. 

Działając zgodnie z art. 69 ust. 1, ust. 2 pkt. 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej                

i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1382; dalej, „Ustawa”), Goodyear S.A. z siedzibą w Luksemburgu, adres: Avenue 

Gordon Smith, L-7750 Colmar-Berg, Luksemburg (dalej “Goodyear Luxemburg”), niniejszym zawiadamia, że          

w dniu 10 lutego 2014 r. nabył bezpośrednio w drodze pozasesyjnej transakcji pakietowej na rynku regulowanym 

zawartej w dniu 7 lutego 2014 r. od PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Bis 2                   

z siedzibą w Warszawie, wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Rejonowy           

w Warszawie pod numerem 803, 688.757 (sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt  

siedem) akcji zwykłych na okaziciela Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. z siedzibą w Dębicy (dalej “Spółka”), 

stanowiących około 4,99% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 688.757 (sześćset 

osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, 

stanowiących 4,99% całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Przed powyższym bezpośrednim nabyciem, Goodyear Luxemburg posiadał łącznie - bezpośrednio i pośrednio, 

10.546.155 (dziesięć milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy sto pięćdziesiąt pięć) akcji Spółki stanowiących 

około 76,406% kapitału zakładowego Spółki, przyznających prawo do 10.546.155 (dziesięć milionów pięćset 

czterdzieści sześć tysięcy sto pięćdziesiąt pięć) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących około 

76,406% całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, z których:

(i)    bezpośrednio posiadał 9.117.040 (dziewięć milionów sto siedemnaście tysięcy czterdzieści)  akcji Spółki 

stanowiących około 66,052% kapitału zakładowego Spółki, przyznających prawo do 9.117.040 (dziewięć milionów 

sto siedemnaście tysięcy czterdzieści) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących około 66,052% 

całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;

(ii)    pośrednio, za pośrednictwem spółki  Goodyear Holding Poland sp. z o.o. (wcześniej: PORTFEL ALLIANCE 

SILESIA I sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000434970 („GHP”), posiadał 1.429.115 (jeden milion czterysta dwadzieścia 

dziewięć tysięcy sto piętnaście) akcji Spółki, stanowiących około 10,354% kapitału zakładowego Spółki, 

przyznających prawo do wykonywania 1.429.115 (jeden milion czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy sto 

piętnaście) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 10,354% całkowitej liczby głosów na walnym 

zgromadzeniu Spółki.
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Wskutek powyższego bezpośredniego nabycia, Goodyear Luxemburg posiada łącznie bezpośrednio i pośrednio 

11.234.912 (jedenaście milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące dziewięćset dwanaście) akcji Spółki 

stanowiących około 81,396% kapitału zakładowego Spółki przyznających prawo do 11.234.912 (jedenaście 

milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące dziewięćset dwanaście) głosów na walnym zgromadzaniu Spółki, 

stanowiących około 81,396% całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, z czego:

(i)    bezpośrednio posiada 9.805.797 (dziewięć milionów osiemset pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt 

siedem) akcji Spółki stanowiących około 71,04% kapitału zakładowego Spółki, przyznających prawo do 9.805.797 

(dziewięć milionów osiemset pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem) głosów na walnym zgromadzeniu 

Spółki, stanowiących około 71,04% całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;

(ii)    pośrednio, za pośrednictwem GHP, posiada 1.429.115 (jeden milion czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy 

sto piętnaście) akcji Spółki, stanowiących około 10.354% kapitału zakładowego Spółki, przyznających prawo do 

wykonywania 1.429.115 (jeden milion czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy sto piętnaście) głosów na walnym 

zgromadzeniu Spółki, stanowiących 10,354% całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Ponadto Goodyear Luxemburg informuje, że: (i) jego podmioty zależne, inne niż GHP, nie posiadają akcji Spółki; 

(ii) nie zawarł umowy z osobami trzecimi, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania 

prawa głosu z akcji Spółki.

W okresie 12 miesięcy od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia, Goodyear Luxemburg nie zamierza dalej 

zwiększać swojego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

II. 

Działając zgodnie z art. 69 ust. 1, ust. 2 pkt. 2 i ust. 4 oraz art. 69a ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.              

o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu 

oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184 poz. 1539; dalej „Ustawa”), The Goodyear Tire & Rubber Company         

z siedzibą w Ohio U.S.A., adres: 200 Innovation Way, Akron, Ohio 44316 (dalej „Goodyear”), niniejszym   

zawiadamia, że w dniu 10 lutego 2014 r. nabył pośrednio 688.757 (sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy 

siedemset pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. z siedzibą w Dębicy 

(dalej “Spółka”), stanowiących około 4,99% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 

688.757 (sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem) głosów na walnym 

zgromadzeniu Spółki, stanowiących około 4,99% całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (dalej 

„Akcje”), zwiększając swój pośredni udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Do zwiększenia udziału doszło w wyniku bezpośredniego nabycia Akcji przez spółkę zależną od Goodyear, 

działającą pod firmą Goodyear S.A. z siedzibą w Luksemburgu, adres: Avenue Gordon Smith, L-7750 

Colmar-Berg, Luksemburg (dalej „Goodyear Luxemburg”). 

Przed powyższym nabyciem, Goodyear łącznie pośrednio posiadał 10.546.155 (dziesięć milionów pięćset 

czterdzieści sześć tysięcy sto pięćdziesiąt pięć) akcji Spółki stanowiących około 76,406% kapitału zakładowego 

Spółki, przyznające prawo do 10.546.155 (dziesięć milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy sto pięćdziesiąt 

pięć) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących około 76,406% całkowitej liczby głosów na walnym 

zgromadzeniu Spółki, z których:

(i)    za pośrednictwem Goodyear Luxembourg, posiadał 9.117.040 (dziewięć milionów sto siedemnaście tysięcy 

czterdzieści) akcji Spółki stanowiących około 66,052% kapitału zakładowego Spółki, przyznające prawo do 

9.117.040 (dziewięć milionów sto siedemnaście tysięcy czterdzieści) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, 

stanowiących około 66,052% całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;  oraz

(ii)    za pośrednictwem spółki zależnej Goodyear Luxembourg - Goodyear Holding Poland sp. z o.o. (wcześniej: 

PORTFEL ALLIANCE SILESIA I sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000434970 („GHP”), posiadał 1.429.115 (jeden milion 

czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy sto piętnaście) akcji Spółki, stanowiących około 10,354% kapitału 

zakładowego Spółki, przyznających prawo do wykonywania 1.429.115 (jeden milion czterysta  dwadzieścia 

dziewięć tysięcy sto piętnaście) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 10,354% całkowitej liczby 

głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Wskutek powyższego nabycia, Goodyear posiada pośrednio (za pośrednictwem Goodyear Luxemburg i GHP) 

łącznie 11.234.912 (jedenaście milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące dziewięćset dwanaście) akcji Spółki 

stanowiących około 81,396% kapitału zakładowego Spółki przyznających prawo do 11.234.912 (jedenaście 

milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące dziewięćset dwanaście) głosów na walnym zgromadzaniu Spółki, 

stanowiących około 81,396% całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, z czego:

(i)    za pośrednictwem Goodyear Luxembourg, Goodyear  posiada pośrednio 9.805.797 (dziewięć milionów 

osiemset pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem) akcji Spółki stanowiących około 71,04% kapitału 

zakładowego Spółki, przyznających prawo do 9.805.797 (dziewięć milionów osiemset pięć tysięcy siedemset 

dziewięćdziesiąt siedem) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących około 71,04% całkowitej liczby 

głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;

(ii)    za pośrednictwem spółki zależnej Goodyear Luxembourg - GHP, Goodyear posiada pośrednio 1.429.115 

(jeden milion czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy sto piętnaście) akcji Spółki, stanowiących około 10.354% 

kapitału zakładowego Spółki, przyznających prawo do wykonywania 1.429.115 (jeden milion czterysta dwadzieścia 

dziewięć tysięcy sto piętnaście) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 10,354% całkowitej liczby 
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dziewięć tysięcy sto piętnaście) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 10,354% całkowitej liczby 

głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Ponadto Goodyear informuje, że: (i) jego podmioty zależne, inne niż Goodyear Luxemburg oraz GHP nie  

posiadają akcji Spółki; (ii) nie zawarł umowy z osobami trzecimi, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia 

do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki.

W okresie 12 miesięcy od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia, Goodyear nie zamierza dalej zwiększać 

swojego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA
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PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkc ja Podpis

2014-02-11 Radosław Bółkowski Członek Zarządu / Dyrektor ds. Handlowych

2014-02-11 Marta Konopacka Prokurent / Dyrektor ds. Komunikac ji
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