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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 24 października 2016 roku
do Spółki wpłynęło zawiadomienie w sprawie przekroczenia przez Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny
Aviva BZ WBK progu 5 % ogólnej liczby głosów w Spółce o następującej treści:
„Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 69 i następnych Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu
obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2016.1639 j.t.) informujemy, iż w wyniku objęcia akcji spółki
Adiuvo Investments Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”) z siedzibą w Warszawie w drodze subskrypcji
prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek handlowych i opublikowaniu przez Spółkę
raportu bieżącego nr 43/2016 z dnia 18 października 2016 r. w spr. rejestracji podwyższenia kapitału
zakładowego o emisję akcji serii M będące przedmiotem subskrypcji, Aviva Otwarty Fundusz
Emerytalny Aviva BZ WBK („Aviva OFE”) zwiększył udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce powyżej
5%.
Przed podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, na dzień 17 października 2016 roku Aviva OFE
posiadał 268.591 sztuk akcji Spółki, stanowiących 2,85% kapitału zakładowego (wyemitowanych akcji)
Spółki i uprawniających do 268.591 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 2,41% ogólnej
liczby głosów.
Po objęciu akcji wynikających z podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, na dzień 18 października
2016 roku Aviva OFE posiadał 593.591 akcji Spółki stanowiących łącznie 5,84% kapitału zakładowego
(wyemitowanych akcji) Spółki i uprawniających do 593.591 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co
stanowiło 5,00% ogólnej liczby głosów. ”
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