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Treść raportu: 

Działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych (Ustawa), Zarząd Adiuvo Investments S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 3 listopada 2015 

roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Orenore sp. z o.o. sporządzone w trybie art. 69 ust. 1 w 

związku z art. 69a ust. 1 pkt 1 oraz art. 87 ust. 3 Ustawy o następującej treści: 

„Działając zgodnie z art. 69 ust. 1 w związku z art. 69a ust. 1 pkt 1 oraz art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 29 

lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych [Ustawa] Orenore sp. z o.o. (Orenore) 

informuje o powzięciu w dniu 28 października 2015 r. informacji, iż w wyniku zarejestrowania przez 

sąd podwyższenia wysokości kapitału zakładowego spółki Adiuvo Investments S.A. z siedzibą w 

Warszawie (Spółka) w związku z emisją 1.000.000 akcji serii I jak również w związku ze zniesieniem 

uprzywilejowania co do głosu z 3.829.160 akcji serii A i B, Orenore oraz Morluk spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością sp. k. (Morluk) tj. podmioty, które łączy pisemne porozumienie w sprawie 

zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu i prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki, 

zmniejszyły udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej progu 75%.  

Łączny stan posiadania akcji Spółki przez przez Orenore oraz Morluk w związku z zajściem ww. 

zdarzenia nie zmienił się i aktualnie wynosi 5.826.660 akcje Spółki.  Przed wystąpieniem opisanych 

powyżej okoliczności powyższa liczba akcji stanowiła 72,20% udział w kapitale zakładowym Spółki a 

akcje te uprawniały łącznie do 11.355.820 głosów co stanowiło 83,50% ogólnej liczby głosów, przy 

czym: 

a) Orenore posiadał 5.221.340 akcji Spółki, co stanowiło 64,70% udział w kapitale zakładowym, 

uprawniających do 10.145.180 głosów co stanowiło 74,60% ogólnej liczby głosów, z czego: 

i. 4.923.840 to akcje imienne uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję 

przypadały 2 głosy, dające 61,01% udział w kapitale zakładowym, uprawniające do 9.847.680 głosów, 

co stanowiło 72,41% ogólnej liczby głosów; 

ii. 297.500 to akcje zwykłe na okaziciela, dające 3,69% udział w kapitale zakładowym, 

uprawniające do 297.500 głosów, co stanowiło 2,19% ogólnej liczby głosów. 

b) Morluk posiadał 605.320 akcji Spółki, co stanowiło 7,50% udział w kapitale zakładowym, 

uprawniających do 1.210.640 głosów, co stanowiło 8,90% ogólnej liczby głosów. 

 



Po rejestracji zmiany wysokości kapitału zakładowego Orenore oraz Morluk posiadają łącznie 

5.826.660 akcji Spółki (co stanowi 64,24% udział w kapitale zakładowym), które uprawniają łącznie do 

7.526.660 głosów, co stanowi 69,88% ogólnej liczby głosów, przy czym: 

a. Orenore posiada łącznie 5.221.340 akcji Spółki, co stanowi 57,57% udział w kapitale 

zakładowym, uprawniających do 6.921.340 głosów, co stanowi 64,26% ogólnej liczby głosów, z czego: 

i. 1.700.000 to akcje imienne uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję 

przypadają 2 głosy, dające 18,74% udział w kapitale zakładowym, uprawniające do 3.400.000 głosów, 

co stanowi 31,57% ogólnej liczby głosów; 

ii. 3.521.340 stanowią akcje zwykłe na okaziciela, dające 38,82% udział w kapitale zakładowym, 

uprawniające do 3.521.340 głosów, co stanowi 32,69% ogólnej liczby głosów. 

b. Morluk posiada 605.320 akcji Spółki, co stanowi 6,67% udział w kapitale zakładowym, 

uprawniających do 605.320 głosów, co stanowi 5,62% ogólnej liczby głosów. 

Jednocześnie Orenore informuje, iż jego podmioty zależne oraz podmioty zależne od Morluk nie 

posiadają akcji Spółki, jak również nie istnieją podmioty, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c 

Ustawy.” 

 

 


