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Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2020 w sprawie uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki w dniu 31 sierpnia 2020 roku [ZWZ] Zarząd ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A. [Spółka,
Emitent] informuje, że w związku z uchwałą nr 19 podjętą przez ZWZ, otrzymał informację o nieodpłatnym
przeniesieniu w dniu 6 listopada 2020 r. na rzecz Spółki przez określonych akcjonariuszy akcji Spółki oraz w
konsekwencji spełnieniu się warunku wejścia w życie Uchwały nr 20 ZWZ dotyczącego przeniesienia na Spółkę
łącznie 70.000 akcji Spółki, za zgodą akcjonariuszy, bez wypłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia lub jakichkolwiek
świadczeń na rzecz tych akcjonariuszy. Powyższe oznacza, iż w dniu 7 listopada 2020 r. Uchwała nr 20 ZWZ
wejdzie w życie.
Zgodnie z postanowieniami Uchwały nr 20 ZWZ umorzonych zostanie łącznie 70.000 akcji Spółki tj. wszystkie
akcje, które zostały nieodpłatnie przeniesione na Spółkę w wykonaniu postanowień Uchwały nr 19 ZWZ.
Wskazane powyżej akcje uprawniają do 70.000 głosów i odpowiadają za ok. 0,51% kapitału zakładowego/ogólnej
liczby głosów. Zarząd Spółki informuje, iż po wejściu w życie Uchwały nr 20 ZWZ niezwłocznie podejmie wszelkie
niezbędne czynności mające na celu dokonanie umorzenia powyższych akcji oraz poinformuje w formie raportu
bieżącego o rejestracji obniżenia kapitału zakładowego oraz zmianach w statucie, opisanych w ww. uchwale.
Zarząd Spółki przypomina, iż ZWZ Spółki zdecydowało o nieodpłatnym nabyciu, umorzeniu bez wynagrodzenia
70.000 akcji Spółki i obniżeniu kapitału zakładowego, działając w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy, celem
zaspokojenia długoterminowych celów Spółki, w szczególności przeprowadzeniu programu motywacyjnego,
którego ramy określa Uchwała nr 21 ZWZ. Emitent wyjaśnia, iż akcjonariuszami, którzy dobrowolnie przekazali
posiadane akcje Emitenta w związku z realizacją postanowień powyższych uchwał ZWZ była spółka Szumowski
Investments sp. o.o. [26.000 akcji Spółki] oraz Pan Adam Gołębiowski [24.000 akcji Spółki]. Na moment
sporządzenia niniejszego raportu bieżącego Emitent oczekuje na przekazanie od Szumowski Investments sp. z
o.o. zawiadomienia na podstawie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR w sprawie zleconego w dacie 6 listopada
2020 roku nieodpłatnego przeniesienia powyższych akcji.
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