
Warszawa, 14 lipca 2021 r. 

 

Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 25% w ogólnej liczbie głosów 

 

Ja, Sanjeev Choudhary („Akcjonariusz”) niniejszym zawiadamiam w trybie art. 69 ust.1 pkt. 2) 
Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do 
zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), o zmniejszeniu udziału w 
głosach na Walnym Zgromadzeniu spółki Medinice S.A. („Spółka”, „Emitent”). 

Zmiana wynika z zarejestrowania w dniu 8 lipca 2021 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. 
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w 
Warszawie przez Spółkę na podstawie Uchwały podjętej na Nadzwyczajnym Walnym 
Zgromadzeniu Medinice S.A. z dnia 6 maja 2021 r. podwyższenia kapitału zakładowego spółki 
o kwotę 82.976,60 zł (osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt sześć złotych i 
sześćdziesiąt groszy) tj. z kwoty 536.200,90 zł (pięćset trzydzieści sześć tysięcy dwieście 
złotych dziewięćdziesiąt groszy) do kwoty 619.177,50 zł (sześćset dziewiętnaście złotych sto 
siedemdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt groszy), wskutek czego mój udział w ogólnej liczbie 
głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki uległ obniżeniu poniżej 25%. 

Przed zmianą udziału posiadałem 1 502 985 sztuk akcji Spółki stanowiących 28,03% udziału 
w kapitale zakładowym Spółki, na które przysługiwało 1 502 985 głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Spółki oraz 28,03% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Spółki. 

Aktualnie posiadam łącznie 1 502 985 sztuk akcji Spółki stanowiących 24,27% udziału w 
kapitale zakładowym Spółki, na które przysługuje 1 502 985 głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Spółki oraz 24,27% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

Ponadto informuję, że: 

• Nie istnieją podmioty zależne ode mnie, które posiadałyby akcje Spółki, 
• Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c „Ustawy”, 
• Nie jestem posiadaczem instrumentów finansowych, które po upływie terminu 

zapadalności bezwarunkowo uprawniałyby lub zobowiązałyby ich posiadacza do 
nabycia akcji, z którymi związane są praw głosu, wyemitowanych już przez Spółkę, 

• Nie jestem posiadaczem instrumentów finansowych, które odnoszą się do akcji Spółki 
w sposób bezpośredni i mają skutki ekonomiczne podobne do skutków instrumentów 
finansowych określonych w punkcie poprzednim. 

 

Z poważaniem 

 

Sanjeev Choudhary 


