
Katowice, 26 wrze6nia 2022 r.

od
Bio Pole Sp. z o.o.
ul. Afeja Bolesfawa Krzywoustego 4/1,
40-870 Katowice; Polska

Do:

Komisja Nadzoru Finansowego
ul. Piqkna 20

00-549 Warszawa
e-ma il: znaczne.pakiety@ knf.gov.pl

Bio Planet S.A.

Wilkowa WieS 7, 05-084 Leszno
e-mail: info@biopla net. pl

Zawiadomienie o liczbie nabytych akcji Bio Planet SA oraz procentowym udziale w og6lnej liczbie
glos6w osiqgniqtym w wyniku tego nabycia wraz z informacjq o fqcznej liczbie akcji i procentowym

udziale w o96lnej liczbie gfos6w
(,,Zawiadomienie")

Stosownie do regulacji art. 69 ust. 1 pkt 1" ustawy 229lipca 2005 r. o ofercie publicznej iwarunkach
wprowadzania instrument6w finansowych do zorganizowanego systemu obrotu araz o sp6tkach
publicznych zawiadamiam, ze w dniu 23 wrze6nia 2022 r., w wyniku transakcjizawartej na GpW firma
Bio Pole sp. z o.o. nabyta akcje Bio planet S.A, na ponizszych warunkach:

1". Data nabycia akcji Bio planet S,A. - 23 wrzejnia 2022 r.

2. Stan posiadania Bio Pole Sp. z o.o. przez Datq Nabycia Akcji
Przed Datq Nabycia Akcji Bio pole sp. z o,o. nie posiadata akcji Bio planet sA.

3, Stan posiadania Bio Pole Sp. z o.o. po Dacie Nabycia Akcj
Bio Pole Sp' z o,o. w wyniku transakcji nabyta 240.000 akcji Bio Planet S.A. oraz osiqgnqta g,OO %
w liczbie gtos6w na Walnym Zgromadzeniu Bio Planet S,A., tj. ponad 5 % w o96lnej liczbie gtosdw
na Walnym Zgromadzeniu Bio planet S.A.

4. Pozostale o6wiadczenia
Bio Pole Sp' z o'o. posiada akcje jedynie bezpoSrednio. W szczegdlnodci nie istniejE:
a) podmioty zalezne od Bio pole Sp, z o.o., kt6re posiadaiq akcje Sp6tki;
b) osoby, o kt6rych mowa w art. 87 ust. L pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie;
c) instrumenty finansowe, o kt6rych mowa w art.69b ust. L pkt 1i2 Ustawy o ofercie, do kt6rych

nabycia bytaby uprawniona lub zobowiqzana Bio Pole Sp. z o,o. jako posiadacz instrument6w
fina nsowych.
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