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Warszawa, 06.12.2019 r. 

Green-Nanotech Ventures Sp. z o. o. 
ul. Grzybowska 87 
00-844 Warszawa 
NIP 5272816215 

1. Komisja Nadzoru Finansowego  
ul. Piękna 20  
00-549 Warszawa  
skr. poczt. 419 
 
2. Termo2Power S.A. 
ul. Grzybowska 87 
00-844 Warszawa 

 

Dotyczy: Zawiadomienie o zbyciu akcji Spółki Termo2Power S.A. (Emitent) i zmniejszeniu stanu 
dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej 
liczby głosów. 

Szanowni Państwo, 

Na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz                   
o spółkach publicznych, kierujemy zawiadomienie informujące o zmniejszeniu udziału Green-
Nanotech Ventures Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie w ogólnej liczbie głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Spółki Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), powyżej 33% 
ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów. 

 

Zarząd Green-Nanotech Ventures Sp. z o. o. informuje, że: 

 
- w dniu 02.12.2019 roku Green-Nanotech Ventures Sp. z o. o. na podstawie transakcji 
dokonanych na rynku NewConnect zbyła łącznie 63.000 szt. akcji Spółki oraz nabyła tego dnia 
na podstawie transakcji dokonanej na rynku NewConnect łącznie 25 szt. akcji Spółki, 

 
- w wyniku powyższych transakcji na akcjach Spółki, Green-Nanotech Ventures Sp. z o. o. 
zmniejszyła stan dotychczas posiadanego udziału w kapitale Spółki ponad 33% ogólnej liczby 
głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, 

 
- przed wyżej wymienionymi transakcjami Green-Nanotech Ventures Sp. z o. o. posiadała 
bezpośrednio łącznie 11.332.141 szt. akcji Spółki, stanowiących 34,54% kapitału zakładowego 
Spółki i uprawniających do 11.332.141 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 
34,54% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, 
 
- po transakcjach z dnia 02.12.2019 roku Green-Nanotech Ventures Sp. z o. o. posiadała łącznie 
11.269.166 szt. akcji Spółki, które stanowią 34,35% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają 
do 11.269.166 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 34,35% ogólnej liczby 
głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 
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- informuję, iż nie istnieją podmioty zależne od Green-Nanotech Ventures Sp. z o. o., 
posiadające akcje Spółki.  

- informuję, iż Green-Nanotech Ventures Sp. z o. o. nie posiada instrumentów finansowych, 
o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 oraz art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie. 

- informuję, że Green-Nanotech Ventures Sp. z o. o. nie posiada instrumentów finansowych, 
o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 oraz art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie. 

- informuję, że brak jest głosów z akcji, obliczonych w sposób określony w art. 69b ust. 3,  

- z uwagi na fakt, że Green-Nanotech Ventures Sp. z o. o. nie posiada instrumentów 
finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy, łączna suma liczby głosów 
w Spółce oraz łączny procentowy udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce, o których mowa 
w art. 69 ust. 4 pkt 9 Ustawy, wynosi 11.332.141 akcji Spółki reprezentujących 34,54% kapitału 
zakładowego Spółki oraz 11.332.141 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 
34,54% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 

 

_____________________ 
Jacob Rokus Brouwer 
Prezes Zarządu 
Green-Nanotech Ventures Sp. z o. o. 


