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Zawiadomienie o zamianie stanu posiadania akcji oraz powrotnym przekroczeniu progu 33 1/3% w ogólnej 
liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedziba we 
Wrocławiu (KRS: 0000299407), zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod 
numerem ISIN PLFSTFC00012, notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych 
w Warszawie S.A. w następstwie złożenia w dniu 23.03.2020 r. oświadczenia o odstąpieniu od umowy 
sprzedaży akcji z dnia 10.03.2020 r. 

Działając na podstawie art. 69 ust.l pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. 
z dnia 22 lutego 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 623) („Ustawa o ofercie"), niniejszym zawiadamiam o powrotnym 
osiągnięciu stanu posiadania akcji powyżej progu 33 1/3% ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki 
Fast Finance S.A. („Spółka") w wyniku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży 10.624.847 
(dziesięć milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące osiemset czterdzieści siedem) sztuk akcji Spółki zawartej 
w dniu 10 marca 2020 r. na podstawie umów cywilno-prawnych. 

Przedmiotem sprzedaży umowy z dnia 10.03.2020 r. miały być: 
1. 4.999.847 (słownie: cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści 

siedem) zdematerializowanych akcji, liczba głosów 4.999.847 słownie: (cztery miliony dziewięćset 
dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści siedem) spółki pod firmą Fast Finance S.A. w 
restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu (KRS: 0000299407), zarejestrowanych w Krajowym Depozycie 
Papierów Wartościowych S.A. pod numerem ISIN PLFSTFC00012, notowanych na rynku podstawowym 
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
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2. 5.625.000 (słownie: pięć milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) imiennych akcji spółki pod firmą 
Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu (KRS: 0000299407), liczba głosów 
11.250.000 (jedenaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy). 

W wyniku oświadczenia Kupującego z dnia 20.03.2020 r. o odmowie spełnienia świadczenia zapłaty ceny zgodnie 
z umową Zawiadamiający na podstawie art, 492(1) k.c. złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży 
akcji z dnia 10.03.2020 r. W związku ze złożonym oświadczenie o odstąpieniu z dnia 23.03.2020 r. umowę 
sprzedaży z dnia 10.03.2020 r. uważa się za niezawartą oraz niewywołującą skutków prawnych. 

Przed ww. transakcją Zawiadamiający posiadał 10.624.847 (dziesięć milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące 
osiemset czterdzieści siedem) sztuk akcji Spółki, które stanowiły 42,49% kapitału zakładowego uraz uprawniały 
do 16.249.847 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, które stanowiły 44,82% ogólnej liczby głosów na 
Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

W następstwie złożenia oświadczenia o odstąpieniu z dnia 23.03.2020 r. stan posiadania akcji spółki Fast 
Finance S.A. w restrukturyzacji nie uległ zmianie. 

Na dzień złożenia niniejszego zawiadomienia Zawiadamiający nie posiada udziałów ani akcji w podmiotach, które 
posiadałyby akcje Spółki. 

Na dzień złożenia niniejszego zawiadomienia brak jest również osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit.c 
Ustawy o ofercie. 

Zawiadamiający informuje również, że nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b 
Ustawy. 
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