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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 27 września 2016 roku
do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Orenore sp. z o.o. sporządzone w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy o
następującej treści:
„Działając zgodnie z art. 69 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 2 oraz art. 87 ust. 1 pkt 5 w związku 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) w imieniu swoim oraz Morluk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. (Morluk)
informuje o sprzedaży przez Orenore w dniu 26 września 2016 r. w transakcji pakietowej na Giełdzie
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 150.000 akcji Adiuvo Investments S.A. (Spółka).
Przez rozliczeniem transakcji zbycia ww. akcji łączny stan posiadania akcji Spółki przez Orenore oraz
Morluk obejmuje 6.190.826 akcji Spółki. Powyższa liczba akcji stanowiła 65,62% udział w kapitale
zakładowym Spółki a akcje te uprawniają łącznie do 7.890.826 głosów co stanowi 70,87% ogólnej liczby
głosów, przy czym:
a. Orenore posiada łącznie 5.585.506 akcji Spółki, co stanowi 59,20% udziału w kapitale zakładowym,
uprawniających do 7.285.506 głosów, co stanowi 65,43% 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, stanowiące 18,02% udział w kapitale zakładowym, uprawniające do 3.400.000 głosów, co
stanowiło 30,54% ogólnej liczby głosów;
ii. 3.885.506 to akcje zwykłe na okaziciela, stanowiące 41,18% udziału w kapitale zakładowym,
uprawniające do 3.885.506 głosów, co stanowi 34,90% ogólnej liczby głosów.
b. Morluk posiada 605.320 akcji Spółki, co stanowi 6,42% udział w kapitale zakładowym,
uprawniających do 605.320 głosów, co stanowi 5,44% ogólnej liczby głosów.
Po rozliczeniu ww. transakcji Orenore oraz Morluk posiadać będą łącznie 6.040.826 akcji Spółki, co
stanowić będzie 64,03% udziału w kapitale zakładowym a akcje te uprawniać będą łącznie do 7.740.826
głosów, co stanowi 69,52% ogólnej liczby głosów, przy czym:
a. Orenore posiadać będzie łącznie 5.435.506 akcji Spółki, co stanowi 57,61% udziału w kapitale
zakładowym, uprawniających do 7.135.506 głosów, co stanowi 64,09% 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, stanowiące 18,02% udział w kapitale zakładowym, uprawniające do 3.400.000 głosów, co
stanowi 30,54% ogólnej liczby głosów;
ii. 3.735.506 to akcje zwykłe na okaziciela, dające 39,59% udziału w kapitale zakładowym, uprawniające
do 3.735.506 głosów, co stanowi 33,55% ogólnej liczby głosów.

b. Morluk posiadać będzie 605.320 akcji Spółki, co stanowi 6,42% udział w kapitale zakładowym,
uprawniających do 605.320 głosów, co stanowi 5,44% ogólnej liczby głosów.
Orenore informuje również, iż Orenore oraz Morluk są podmiotami zależnymi od Pana Marka
Orłowskiego i tym samym łączny stan posiadania ww. osoby jest analogiczny do łącznego stanu akcji
Spółki będących w posiadaniu Orenore oraz Morluk.
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. Orenore, Morluk, Pan Marek Orłowski jak również jednostki zależne nie posiadają
instrumentów finansowych dotyczących akcji Spółki S.A., o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7-9
Ustawy o ofercie.”

Osoby reprezentujące Spółkę:
- Marek Orłowski – Prezes Zarządu
- Anna Aranowska-Bablok – Członek Zarządu

