
Numer 27/2015 

Data sporządzenia: 30.11.2015 roku 

Temat: Zmiana stanu posiadania akcji spółki Adiuvo Investments S.A.  

Zarząd Adiuvo Investments S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 30 listopada 2015 roku do 

Spółki wpłynęły dwa zawiadomienia w przedmiocie zmiany ogólnej liczby głosów poniżej 5% otrzymane od 

FTF Columbus S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Pana Michała Sołowowa. Poniżej Emitent przekazuje 

pełną treść ww. zawiadomień. 

 

Treść zawiadomienia otrzymanego od FTF Columbus S.A. z siedzibą w Warszawie: 

 

„Działając na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 1382) (dalej „Ustawa o Ofercie") zawiadamiamy, iż w wyniku 

zapisu na rachunku papierów wartościowych akcji nowej emisji serii I spółki Adiuvo Investments S.A.  

z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent"), dokonanego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych 

w dniu 26 listopada 2015 r., spółka FTF Columbus S.A. z siedzibą w Warszawie wpisana pod numerem  

KRS: 0000441371, podmiot zależny od Pana Michała Sołowowa, zmniejszyła udział poniżej progu 5% 

ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Adiuvo Investments S.A., o którym mowa 

w art. 69 ust.1pkt 2 Ustawy o Ofercie. 

Na dzień sporządzenia niniejszego zawiadomienia, spółka FTF Columbus S.A. posiada 500.000 akcji 

Emitenta, stanowiących 5,51% kapitału zakładowego i jest uprawniona do 500.000 głosów na walnym 

zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta, co stanowi 4,64% ogólnej liczby głosów Emitenta. 

Przed ww. zdarzeniem spółka FTF Columbus S.A. posiadała 500.000 akcji Emitenta, stanowiących 6,20% 

kapitału zakładowego i była uprawniona do 500.000 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy 

Emitenta, co stanowiło 5,12% ogólnej liczby głosów Emitenta. 

Brak podmiotów zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje Emitenta. 

Brak osób, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3 lit c. Ustawy o Ofercie.” 

  

Treść zawiadomienia otrzymanego od Pana Michała Sołowowa: 

 

„Działając na podstawie 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 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 1382) (dalej: „Ustawa o Ofercie") zawiadamiam, iż w dniu 26 

listopada 2015 r. pośrednio zmniejszyłem udział poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Akcjonariuszy Adiuvo Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent"), o którym 

mowa w art. 69 ust.l pkt 2 Ustawy o Ofercie. 

Do zmniejszenia udziału poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów Emitenta doszło w wyniku zapisu w dniu 

26 listopada 2015 r. przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych na rachunkach papierów 

wartościowych akcji nowej emisji serii I Emitenta. 

Po ww. zdarzeniu podmiot ode mnie zależny spółka FTF Columbus S.A. z siedzibą w Warszawie wpisana 

pod numerem KRS:0000441371, posiada 500.000 akcji Emitenta, stanowiących 5,51% kapitału 

zakładowego i jest uprawniona do 500.000 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta, co 

stanowi 4,64% ogólnej liczby głosów Emitenta. 

Przed ww. zdarzeniem spółka FTF Columbus S.A. posiadała 500.000 akcji Emitenta, stanowiących 6,20% 

kapitału zakładowego i była uprawniona do 500.000 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy 

Emitenta, co stanowiło 5,12% ogólnej liczby głosów Emitenta. 

Brak osób, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3 lit c. Ustawy o Ofercie.” 

 

 

Podstawa prawna:  

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji  

 



Osoby reprezentujące Spółkę: 

 Marek Orłowski - Prezes Zarządu 

 Anna Aranowska-Bablok – Członek Zarządu 

 


