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ZAWIADOMIENIE O PRZEKROCZENIU PROGU 15% UDZIAŁU  

W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU INFOSCAN S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 
PRZEZ STRONY POROZUMIENIA W ROZUMIENIU ART. 87 UST. 1 PKT 5-6) USTAWY O OFERCIE 

(dalej: „Zawiadomienie”) 
 

Ja niżej podpisany, Bartosz Turczynowicz, w imieniu i na rzecz wskazanych poniżej osób: 
• Paweł Janiszewski, 
• Jerzy Kowalski, 
• Jacek Gnich, 
• Miłosz Jamroży, 
• Robert Bender, 
• Bartosz Turczynowicz, 
• Telemedicine Capital Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,  
• Andrzej Szurek, 
• Natasza Wysocka, 

(określanych dalej wspólnie jako: „Strony Porozumienia”), 
 

w związku z zawarciem w dniu 19 kwietnia 2017 r. umowy w celu wspólnego, wzajemnie uzgodnionego, współdziałania dla dobra 
Emitenta ukierunkowanego na rozwój Spółki (dalej: „Umowa o Porozumieniu”) oraz zawarciem w dniu 11 grudnia 2017 r. aneksu do 
Umowy o Porozumieniu, na podstawie którego do Stron Porozumienia dołączyli Pani Natasza Wysocka oraz Pan Andrzej Szurek, 
wskutek czego nastąpiło przekroczenie przez Strony Porozumienia progu powyżej 15% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Infoscan, działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5-6) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 
ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych (t.j.: Dz.U. 2016 poz. 1639, z późn. zm.) (dalej: „Ustawa o ofercie”), jako osoba umocowana do realizacji obowiązków 
informacyjnych spoczywających na Stronach Porozumienia, niniejszym przekazuję następujące informacje: 

1. Zdarzeniem powodującym przekroczenie przez Strony Porozumienia progu powyżej 15% udziału w ogólnej liczbie głosów 
na Walnym Zgromadzeniu InfoSCAN było zawarcie w dniu 11 grudnia 2017 r. aneksu do Umowy o Porozumieniu z dnia 19 
kwietnia 2017 r., na podstawie którego do Stron Porozumienia dołączyli Pani Natasza Wysocka oraz Pan Andrzej Szurek, 
akcjonariusze posiadający na dzień zawarcia aneksu do Umowy o Porozumieniu łącznie 113.071 akcji zwykłych na okaziciela 
InfoSCAN, reprezentujących łącznie 2,49% udziału w kapitale zakładowym InfoSCAN oraz uprawniających do 113.071 
głosów na Walnym Zgromadzeniu Infoscan, co stanowi 2,49% udziału w ogólnej liczbie głosów (dalej: „Zdarzenie”).   

2. W dniu zajścia Zdarzenia powodującego zmianę udziału, przed dołączeniem do Stron Porozumienia przez Panią Nataszę 
Wysocką oraz Pana Andrzeja Szurka, Strony Porozumienia posiadały łącznie 570.858 akcji zwykłych na okaziciela Infoscan 
reprezentujących łącznie 12,59% udziału w kapitale zakładowym Infoscan oraz uprawniających do 570.858 głosów na 
Walnym Zgromadzeniu Infoscan, co stanowiło 12,59% udziału w ogólnej liczbie głosów. 

3. W dniu zajścia Zdarzenia powodującego zmianę udziału, po dołączeniu do Stron Porozumienia przez Panią Nataszę 
Wysocką oraz Pana Andrzeja Szurka, Strony Porozumienia posiadały łącznie 683.929 akcji zwykłych na okaziciela Infoscan 
reprezentujących łącznie 15,09% udziału w kapitale zakładowym Infoscan oraz uprawniających do 683.929 głosów na 
Walnym Zgromadzeniu InfoSCAN, co stanowi 15,09% udziału w ogólnej liczbie głosów. 

4. Informuję, iż w dniu zajścia Zdarzenia powodującego zmianę udziału nie istniały podmioty posiadające akcje Infoscan 
będące podmiotami zależnymi od Stron Porozumienia, poza Telemedicine Capital Management sp. z o.o., która jest 
podmiotem zależnym od Pana Pawła Janiszewskiego oraz jest samodzielnie jedną ze Stron Porozumienia. 

5. Informuję ponadto, iż Strony Porozumienia w dniu zajścia Zdarzenia powodującego zmianę udziału nie posiadały pośrednio 
lub bezpośrednio instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy o ofercie. 

6. Informuję, iż w dniu zajścia Zdarzenia powodującego zmianę udziału nie istniały osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 
3) lit. c) Ustawy o ofercie. 
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