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Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie (…)  

o zmianie stanu posiadania w ogólnej liczbie głosów w Adiuvo Investments S.A. 
 

Działając zgodnie z art. 69 ust. 1 i 2 pkt 2 oraz art. 87 ust. 1 pkt 4 oraz 5 w związku art. 87 ust. 3 ustawy 

z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa), Orenore sp. z o.o. (Orenore), 

w imieniu własnym oraz Marka Orłowskiego, Bogusława Sergiusza Bobula, Macieja Zająca oraz 

Aleksandry Siegenthaler (z domu Ellert), których łączy pisemne porozumienie w sprawie zgodnego 

głosowania na Walnym Zgromadzeniu Adiuvo Investments S.A. (Spółka, Emitent, Adiuvo Investments) 

i prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki (Porozumienie oraz łącznie Zawiadamiający) informuje, że 

w związku z odstąpieniem w dniu 8 grudnia 2022 r. przez Marka Orłowskiego od transakcji zbycia 

510.320 akcji Adiuvo Investments na rzecz podmiotu zależnego tj. Orenore (która to transakcja nie 

wiąże się z dokonaniem żadnej płatności) nastąpiła zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce 

przez poszczególne strony Porozumienia. 

Przed ww. zdarzeniem powyżej: 

1) Orenore posiadało łącznie 5.289.043 akcji Adiuvo Investments, co stanowi 40,15% udziału w kapitale 

zakładowym, a akcje te uprawniały łącznie do 6.989.043 głosów, co stanowi 45,99% ogólnej liczby 

głosów, z czego: 

a) 1.700.000 to akcje imienne uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 

2 głosy, stanowiące 12,90% udziału w kapitale zakładowym i uprawniające do 3.400.000 głosów, co 

stanowi 22,86% ogólnej liczby głosów; 

b) 3.589.043 to akcje na okaziciela, stanowiące 27,24% udziału w kapitale zakładowym i uprawniające 

do 3.589.043 głosów, co stanowi 27,24% ogólnej liczby głosów; 



 

 

3) Bogusław Sergiusz Bobula posiadał 1.355.060 akcji Spółki, co stanowi 10,29% udziału w kapitale 

zakładowym Spółki i uprawnia do 1.355.060 głosów, co stanowi 9,11% ogólnej liczby głosów. 

4) Maciej Zając posiadał 18.449 akcji Spółki, co stanowi 0,14% udziału w kapitale zakładowym Spółki i 

uprawnia do 18.449 głosów, co stanowi 0,12% ogólnej liczby głosów. 

5) Aleksandra Siegenthaler (z domu Ellert) posiadałą 175.707 akcji Spółki, co stanowi 1,33% udziału w 

kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do 175.707 głosów, co stanowi 1,18% ogólnej liczby głosów, 

- łącznie członkowie Porozumienia posiadali 6.838.259 akcji Spółki, co stanowi 51,91% udziału w 

kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do 8.538.259 głosów, co stanowi 57,40% ogólnej liczby głosów. 

Po odstąpieniu przez Marka Orłowskiego od transakcji zbycia 510.320 akcji Adiuvo Investments na 

rzecz Orenore łączny stan posiadania akcji Adiuvo Investments przez Porozumienie nie uległ zmianie, 

natomiast nastąpiła zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce przez poszczególne strony 

Porozumienia. 

Po rozliczeniu ww. transakcji odstąpienia od umowy sprzedaży: 
1) Orenore będzie posiadało łącznie 4.778.723 akcji Adiuvo Investments, co stanowi 36,27% udziału w 

kapitale zakładowym, a akcje te uprawniały łącznie do 6.478.723 głosów, co stanowi 43,56% ogólnej 

liczby głosów, z czego: 

a) 1.700.000 to akcje imienne uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 

2 głosy, stanowiące 12,90% udziału w kapitale zakładowym i uprawniające do 3.400.000 głosów, co 

stanowi 22,86% ogólnej liczby głosów; 

b) 3.078.723 to akcje na okaziciela, stanowiące 23,37% udziału w kapitale zakładowym i uprawniające 

do 3.078.723 głosów, co stanowi 20,70% ogólnej liczby głosów; 

3) Marek Orłowski będzie posiadał 510.320 akcji Spółki, co stanowi 3,87% udziału w kapitale 

zakładowym Spółki i uprawnia do 510.320 głosów, co stanowi 3,43% ogólnej liczby głosów. 

4) Bogusław Sergiusz Bobula posiada 1.355.060 akcji Spółki, co stanowi 10,29% udziału w kapitale 

zakładowym Spółki i uprawnia do 1.355.060 głosów, co stanowi 9,11% ogólnej liczby głosów. 

5) Maciej Zając posiada 18.449 akcji Spółki, co stanowi 0,14% udziału w kapitale zakładowym Spółki i 

uprawnia do 18.449 głosów, co stanowi 0,12% ogólnej liczby głosów. 

6) Aleksandra Siegenthaler (z domu Ellert) posiada 175.707 akcji Spółki, co stanowi 1,33% udziału w 

kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do 175.707 głosów, co stanowi 1,18% ogólnej liczby głosów, 

- łącznie członkowie Porozumienia będą posiadali 6.838.259 akcji Spółki, co stanowi 51,91% udziału w 

kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do 8.538.259 głosów, co stanowi 57,40% ogólnej liczby głosów. 

Jednocześnie Zawiadamiający informują, iż podmioty od nich zależne nie posiadają akcji Spółki, jak 
również, nie istnieją podmioty, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy.  
Zawiadamiający jak również jednostki zależne nie posiadają instrumentów finansowych dotyczących 
akcji Spółki, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7-9 Ustawy o ofercie. 


