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Temat

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki otrzymana na podstawie art. 19 MAR

Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść raportu:

Zarząd ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A. [Spółka, Emitent] informuje, że w dniu 31 grudnia 2020 roku do 
Spółki wpłynęły powiadomienia notyfikacyjne sporządzone w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR od osób 
pełniących obowiązki zarządcze: Prezesa Zarządu Marcina Szumowskiego i Członka Zarządu Sławomira 
Broniarka. Treść powiadomień Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego. 

Transakcje opisane w powiadomieniach zostały zrealizowane w ramach Programu Motywacyjnego [Program]. 
Spółka przypomina, że w ramach Programu wyemitowanych i przyznanych zostało 360.000 warrantów 
subskrypcyjnych serii A, które dają uprawnienie do objęcia 360.000 akcji serii E po cenie emisyjnej 13,80 w 
ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Program motywacyjny został uchwalony przez 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25 stycznia 2017 r., a skierowany został do pracowników oraz kadry 
menedżerskiej Spółki (łącznie ponad 60 osób). Oświadczenia o objęciu akcji mogą zostać złożone w okresach 
wskazanych postanowieniami regulaminu Programu, nie później jednak niż do 31 grudnia 2021 r. 

Zgodnie z wiedzą Spółki Prezes Zarządu Marcin Szumowski oraz Członek Zarządu Sławomir Broniarek objęli 
wszystkie akcje serii E, do których objęcia byli uprawnieni. 

Jednocześnie Emitent przypomina, iż akcje serii E nie mają formy dokumentu i intencją Emitenta jest ich 
dematerializacja, dopuszczenie oraz wprowadzenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, a w 
konsekwencji powyższego wydanie akcji serii E nastąpi w związku z zapisaniem ich na rachunkach papierów 
wartościowych.

O kolejnych zdarzeniach związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu oraz podwyższeniem kapitału 
zakładowego Spółka będzie informować w raportach bieżących. 
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