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Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o oferc ie - nabyc ie lub zbycie znac znego pakietu akcji
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
OncoArendi Therapeutics S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 23 kwietnia 2018 roku do Spółki wpłynęło datowane
na ten sam dzień zawiadomienie od Szumowski Investments sp. z o.o. sporządzone w trybie art. 69 Ustawy o
następującej treści:
"Działając zgodnie z art. 69 ust. 1 oraz art. 87 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
(Ustawa) Szumowski Investments sp. z o.o. (Szumowski Investments) w imieniu swoim oraz Marcina
Szumowskiego informuje o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w OncoArendi Therapeutics SA (Spółka) w
związku z rejestracją w dniu 20 kwietnia 2018 roku podwyższenia kapitału zakładowego o emisję 2.000.000 akcji
serii E Spółki.
Przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego łączny stan posiadania akcji przez Szumowski Investments
oraz Marcina Szumowskiego obejmował 1.189.500 akcji zwykłych na okaziciela uprawniających do takiej samej
liczby głosów. Powyższa liczba akcji stanowiła 10,19% udziału w kapitale zakładowym oraz 10,19% ogólnej liczby
głosów w Spółce, przy czym:
• Szumowski Investments posiadał 1.138.500 akcji Spółki, co stanowiło 9,76% udziału w kapitale zakładowym,
uprawniających do 1.138.500 głosów, co stanowiło 9,76% ogólnej liczby głosów;
• Marcin Szumowski posiadał 51.000 akcji Spółki, co stanowiło 0,44% udział w kapitale zakładowym,
uprawniających do 51.000 głosów, co stanowiło 0,44% ogólnej liczby głosów.
Po rejestracji wskazanego powyżej podwyższenia kapitału zakładowego łączny stan posiadania akcji przez
Szumowski Investments oraz Marcina Szumowskiego nie uległ zmianie i obejmował 1.189.500 akcji zwykłych na
okaziciela uprawniających do takiej samej liczby głosów. Powyższa liczba akcji stanowiła 8,70% udział w kapitale
zakładowym Spółki oraz 8,70% ogólnej liczby głosów, przy czym:
• Szumowski Investments posiadał 1.138.500 akcji Spółki, co stanowiło 8,33% udziału w kapitale zakładowym,
uprawniających do 1.138.500 głosów, co stanowiło 8,33% ogólnej liczby głosów;
• Marcin Szumowski posiadał 51.000 akcji Spółki, co stanowiło 0,37% udział w kapitale zakładowym,
uprawniających do 51.000 głosów, co stanowiło 0,37% ogólnej liczby głosów.
Szumowski Investments jest podmiotem zależnym od Marcina Szumowskiego.
Jednocześnie Szumowski Investments informuje, iż nie istnieją podmioty zależne od Szumowski Investments jak
również inne podmioty zależne od Marcina Szumowskiego, które posiadałyby akcje Spółki, jak również nie istnieją
podmioty, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy.
Szumowski Investments oraz Marcin Szumowski 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."
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