
.Warszawa, dnia 15 grudnia 2022 r. 
„NVA Trading 1” EOOD  
(odpowiednik sp. z o.o.) 
z siedzibą w Bułgarii 
6 Dobrudzha str.  
Sofia 

Komisja Nadzoru Finansowego 
ul. Piękna 20 
00-549 Warszawa 
 
do wiadomości: 
 
Labocanna S.A.  
ul. Mieszka I 49   
75-129 Koszalin  

 

ZAWIADOMIENIE O ZEJŚCIU PONIŻEJ PROGU 5% 

Działając w imieniu spółki „NVA Trading 1” EOOD z siedzibą w Sofii, Bułgaria (dalej: Zawiadamiająca), 

na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (t.j. 

Dz. U. z 2022 r., poz. 2554)  (dalej: ustawa o ofercie) niniejszym zawiadamiam o: 

1. Zmniejszeniu dotychczas posiadanego udziału poprzez zejście poniżej poziomu (progu) 5% w 

ogólnej liczbie głosów w Spółce Labocanna S.A. w wyniku zbycia w dniu 15 grudnia 2022 r. 

1.431.887 sztuk akcji w ramach transakcji sesyjnych.     

2. Przed zbyciem akcji, o których mowa w ust. 1 powyżej, Zawiadamiająca posiadała 1.431.887 

sztuk akcji Labocanna S.A. co stanowiło 6,76% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 

uprawniało do 1.431.887 głosów w Spółce, co stanowiło 6,76% udziału w ogólnej liczbie 

głosów.    

3. Po zbyciu akcji, o których mowa w ust. 1 powyżej, Zawiadamiająca nie posiada akcji Labocanna 

S.A.  

4. Nie istnieją podmioty zależne od Zawiadamiającej posiadające akcje Labocanna S.A. 

5. Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie.  

6. Okoliczności, o których mowa w art. 69b ust. 2 i ust. 3 w zw. z art. 69 ust. 4 pkt 7-8 ustawy o 

ofercie – nie dotyczy.  

7. Łączna suma liczby głosów obliczona zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 9  ustawy o ofercie – 0. głosów, 

co stanowi 0.00 % udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.   

Ogólna liczba akcji Spółki wynosi 21.197.160 oraz liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Akcjonariuszy Spółki wynosi 21.197.160. 

 

 


