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Kraków, dnia 10 sierpnia 2022 r. 

 

 

Akcjonariusz Mercator Medical S.A. 

 

Dot.: wniosku Akcjonariusza Mercator Medical S.A. o udzielenie informacji, zgłoszonego w dniu 27 lipca 

2022 r. podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.   

 

Szanowny Panie, 

 

w nawiązaniu do wniosku złożonego przez Pana pełnomocnika podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Mercator Medical S.A. w dniu 27 lipca 2022 r., o udzielenie przez Zarząd Mercator Medical 

S.A. informacji o: 

1) stanie posiadania przez Mercator Medical S.A. na dzień 27.07.2022 r. ilości akcji własnych 

przeznaczonych do umorzenia: obecnie, tj. na dzień 27 lipca 2022 r., jak i narastająco, tj. od momentu 

podjęcia przez Walne Zgromadzenie poszczególnych uchwał w sprawie upoważnienia do nabycia akcji 

własnych spółki, w celu ich umorzenia; 

2) czy i gdzie są zdeponowane te akcje (w jakim biurze/biurach maklerskich), 

3) czy w okresie od dnia nabycia akcji własnych do dnia dzisiejszego, tj. 27.07.2022 r., akcje te uczestniczyły 

w obrocie na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW; 

4) czy w okresie od dnia nabycia akcji własnych do dnia dzisiejszego, tj. 27.07.2022 r., akcje te były 

przedmiotem jakichkolwiek czynności, których skutkiem/celem było ich: wypożyczanie, użyczenie, lub 

też przeniesienie posiadania na rzecz podmiotów trzecich oraz czy akcje te stanowiły przedmiot 

zabezpieczeń, lub też jakiegokolwiek innego obrotu, w tym opcyjnego 

informuję co następuje: 

1) Wg stanu na dzień 27 lipca 2022 r. i na dzień udzielenia niniejszej informacji spółka Mercator Medical 

S.A. (dalej „Spółka”) posiada ogółem 876.731 akcji własnych, w tym: 602.810 akcji zwykłych na 

okaziciela, dopuszczonych do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

oznaczonych kodem ISIN PLMRCTR00015 oraz 273.921 akcji imiennych uprzywilejowanych, 
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niedopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, oznaczonych kodem PLMRCTR00056. O nabyciu 

akcji własnych spółka informowała raportami bieżącymi nr 28/2020 z 17 czerwca 2020 r., 6/2021 z 21 

stycznia 2021 r., 7/2021 z 25 tycznia 2021 r., 8/2021 z 27 stycznia 2021 r. oraz 37/2021 z 4 sierpnia 

2021r. Informacje na temat dat nabycia, liczby nabytych akcji i łącznej liczby posiadanych akcji 

(narastająco) przedstawia poniższe zestawienie: 

Data Liczba nabytych akcji Łączna liczba nabytych akcji narastająco 

17.06.2020 196 635 196 635 

20.01.2021 9 395 206 030 

21.01.2021 17 355 223 385 

22.01.2021 7 692 231 077 

25.01.2021 17 058 248 135 

26.01.2021 4 796 252 931 

04.08.2021 623 800 876 731 

 

2) Akcje pozostają niezmiennie zdeponowane w domach maklerskich, które pośredniczyły w skupie akcji, 

a mianowicie w: (a)Trigon Dom Maklerski S.A., gdzie zdeponowanych jest 252.931 akcji; (b) Dom 

Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A., gdzie zdeponowanych jest 623.800 akcji. 

3) W okresie od dnia nabycia do dnia 27 lipca 2022 r. i do dnia udzielenia niniejszej informacji akcje własne 

nabyte przez Spółkę nie uczestniczyły w obrocie na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. 

4) W okresie od dnia nabycia do dnia 27 lipca 2022 r. i do dnia udzielenia niniejszej informacji akcje te nie 

były przedmiotem jakichkolwiek czynności, których skutkiem/celem było ich: wypożyczanie, użyczenie, 

lub też przeniesienie posiadania na rzecz podmiotów trzecich, jak również akcje te nie stanowiły 

przedmiotu zabezpieczeń, lub też jakiegokolwiek innego obrotu, w tym opcyjnego. 

 

Z  poważaniem, 

(podpis) 

 


