
Warszawa, dnia 1 lipca 2019 r. 
 
Komisja Nadzoru Finansowego 
Plac Powstańców Warszawy 1  
00-950 Warszawa 
 
do wiadomości: 
 
INVENTIONMED S.A.  
ul. Bydgoskich Przemysłowców 6/116  
85-862 Bydgoszcz 
 

ZAWIADOMIENIE 

o zmianie sposobu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce 

INVENTIONMED S.A. (z pośredniego przekroczenia progu na bezpośrednie przekroczenie progu) 

 

Spółka Joyfix Ltd z siedzibą w Nikozji, Cypr (dalej: Zawiadamiająca), na podstawie art. 69a ust. 1 pkt 3 

w zw. z art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (t.j. Dz. U. 2018, 

poz. 512, z późn. zm.) (dalej: ustawa o ofercie) zawiadamia o: 

1. Zmianie sposobu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce 

Inventionmed S.A., w wyniku nabycia w dniu 26 czerwca 2019 r. 8.000.000 akcji Inventionmed 

S.A. od podmiotu MERU FUND FIZ, którego Joyfix jest współwłaścicielem większościowym. 

2. Przed nabyciem akcji od MERU FUND FIZ, Zawiadamiająca posiadała bezpośrednio 230 266 

sztuk akcji zwykłych na okaziciela Inventionmed S.A., stanowiących 0,65% udziału w kapitale 

zakładowym Spółki oraz uprawniających do 230 266 głosów w Spółce, co stanowiło 0,64% 

udziału w ogólnej liczbie głosów.  

3. Po nabyciu akcji do MERU FUND FIZ, Zawiadamiająca posiada bezpośrednio 8.230.266 sztuk 

akcji zwykłych na okaziciela (stanowiących 23,06% udziału w kapitale oraz 22,90% udziału w 

głosach) oraz pośrednio (za pośrednictwem MERU FUND FIZ) 12 919 635 sztuk akcji zwykłych 

na okaziciela (stanowiących 36,19% udziału w kapitale oraz 35,94% udziału w głosach), w 

związku z czym Zawiadamiająca, łącznie posiada 21.149.901 sztuk akcji zwykłych na okaziciela 

Inventionmed S.A., stanowiących 59,25% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 

uprawniających do 21 149 901 głosów w Spółce, co stanowiło 58,84% udziału w głosach.  

4. Podmiot MERU FUND FIZ, będący podmiotem zależnym od Zawiadamiającej posiada 12 919 

635 sztuk akcji zwykłych na okaziciela (stanowiących 36,19% udziału w kapitale oraz 35,91% 

udziału w głosach). Poza tym podmiotem, nie istnieją podmioty zależne od Zawiadamiającej 

posiadające akcje Inventionmed S.A.  

5. Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. C ustawy o ofercie. 

6. Okoliczności, o których mowa w art. 69a ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 69 ust. 4 pkt 7-8 ustawy o 

ofercie – nie dotyczy.  



7. Łączna suma liczby głosów obliczona zgodnie z art. 69a ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 69 ust. 4 pkt 9 

ustawy o ofercie – 21 149 901 głosów, stanowiących 58,84% udziału w ogólnej liczbie głosów 

w Spółce.  

Ogólna liczba akcji Spółki wynosi 35 696 789 oraz liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Akcjonariuszy Spółki wynosi 35 946 789.   

 


