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Informacja przesyłana na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2) ustawy o ofercie 

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu 

oraz o spółkach publicznych 

Niniejszym IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („Towarzystwo”), 

ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 87 ust. 1 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 623, ze zm., dalej „Ustawa”) informuje, że w 

wyniku zbycia przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo, w transakcji przeprowadzonej na 

rynku regulowanym w dn. 21 kwietnia 2020 r., rozliczonej w dn. 23 kwietnia 2020 r. akcji spółki SILVAIR INC z 

siedzibą w San Francisco („Spółka”),  łączny udział funduszy zarządzanych przez Towarzystwo spadł poniżej 

progu 10% w ogólnej liczbie głosów w spółce. 

 

Przed wyżej wymienionym zdarzeniem, wszystkie fundusze zarządzane przez Towarzystwo posiadały łącznie 

1 681 077 akcji Spółki, co stanowiło 14,71% kapitału zakładowego Spółki i dawało 1 681 077 głosów, co stanowiło 

10,36% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

Po wyżej wymienionym zdarzeniu wszystkie fundusze zarządzane przez Towarzystwo posiadają łącznie 1 381 077 

akcji Spółki, co stanowi 12,09% kapitału zakładowego Spółki i daje 1 381 077 głosów oraz stanowi 8,51% w 

ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

Brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) Ustawy. 

Jednocześnie Towarzystwo informuje, iż fundusze zarządzane przez Towarzystwo nie posiadają instrumentów 

finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy. 
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