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INFORMACJA PRZEKAZANA NA PODSTAWIE ART. 69 UST. 1 PKT 2 USTAWV O OFEROE PUBLICZNEJ I 

WARUNKACH WPROWADZANIA INSTRUMENT0W FINANSOWVCH DO ZORGANIZOWANEGO 

SYSTEMU OBROTU I SP6tKACH PUBLICZNYCH 

W wykonaniu obowic1zku okreslonego w art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie 

publicznej i warunkach wprowadzania instrument6w finansowych do zorganizowanego systemu obrotu 

oraz o sp6lkach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 623, dalej: .,Ustawa o ofercie"), niniejszym 

zawiadamiam, iz w dniu 14 kwietnia 2021 r. jako Akcjonariusz sp6lki Ovid Works S.A. na podstawie 

umowy sprzedazy akcji dokonalem zbycia 145.000 akcji sp6lki Ovid Works S.A., co skutkowalo zmianq 

og6l nej liczby glos6w na Walnym Zgromadzeniu Sp6lki ponizej 20% progu. 

1) Data i rodzaj zdarzenia powodujc4cego zmian~ udzialu, kt6rej dotyczy zawiadomienie: 

W dniu 14 kwietnia 2021 r. jako Akcjonariusz sp6lki Ovid Works S.A. dokonalem na podstawie umowy 

cywilnoprawnej sprzedai:y akcji zbycia 145.000 akcji sp6lki Ovid Works S.A 

2) Liczba akcji posiadanych przed zmianc4 udzialu i ich procentowy udzial w kapitale zakladowym 

spolki oraz o liczba glos6w z tych akcji i ich procentowy udzial w og6lnej liczbie glos6w: 

Przed zaistnieniem powyzszego zdarzenia, posiadalem 1.999.200 akcji Sp6lki reprezentujqcych 20,64 

proc. udzialu w kapitale zal<ladowym Sp6lki oraz uprawniajqcych do 1.999.200 glos6w, stanowiqcych 

20,64 proc. udzialu w og61nej liczbie glos6w. 

3) Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udzial w kapitale zakladowym spolki oraz 

liczba glos6w z tych akcji i ich procentowy udzial w og6lnej liczbie glosow: 

Po zaistnieniu powyzszego zdarzenia, posiadam 1.854.200 akcji Sp6lki reprezentujqcych 19, 14 proc. 

udzialu w kapitale zakladowym Sp6lki oraz uprawniajqcych do 1.854.200 glos6w, stanowiqcych 19,14 

proc. udzialu w og6lnej liczbie glos6w. 

4) Podmioty zalezne od akcjonariusza dokonujc4cego zawiadomienia, posiadajctce akcje Spolki: 

f 



lnfonnuj~, iz nie istniejq zadne inne podmioty zalezne od mnie, posiadajqce akcje Sp6lki. 

5) Osoby, o ktorych mowa wart. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c: 

lnfonnuj~. iz nie istniejq podmioty, o kt6rych mowa wart 87 ust 1 pkt 3) lit c) Ustawy. 

6) Llczba glos6w z akcji, obliczona w spos6b okreslony wart. 69b ust. 2, do kt6rych nabycia jest 

uprawniony lub zobowil4zany jako posiadacz instrument6w finansowych, o kt6rych mowa w art. 

69b ust. 1 pkt 1, oraz instrument6w finansowych, o kt6rych mowa wart .. 69b ust. 1 pkt 2, kt6re nie 

set wykonywane wyll4cznie przez rozliczenie pienh;zne, rodzaju lub nazwie tych instrument6w 

finansowych, data ich wygasni«:cia oraz data lub termin, w kt6rym nastl\pi tub moze nastctpic 
nabycie akcji: 

lnfonnuj~, ii nie posiadam instrument6w finansowych, o kt6rych mowa wart 69b ust 1 pkt. 1 oraz art 

69b ust 1 pkt 2 Ustawy. 

7) Llczba glos6w z akcji, obliczona w spos6b okreslony w art. 69b ust. 3, do kt6rych w spos6b 

posredni lub bezposredni odnosZ<t si«: instrumenty finansowe, o kt6rych mowa wart. 69b ust. 1 pkt 

2, rodzaju lub nazwie tych instrument6w finansowych oraz dacie wygasni«:cia tych instrument6w 

finansowych: 

Brak takich glos6w. 

8) tctczna suma liczby glos6w wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowy udzial 

w ogolnej liczbie glos6w: 

tqczna suma liczby glos6w w Spoke oraz lqczny procentowy udzial w og6lnej liczbie glos6w w Sp6ke, 

o kt6rych mowa wart 69 ust 4 pkt 9 Ustawy, wynosily odpowiednio 1.854.200 glos6w oraz 19,14 proc. 

udziahl w glosach na Walnym Zgromadzeniu Sp6lki. 

Otrzvmuja: 
1. Ovid Works S.A. 

2. Komisja Nadzoru Finansowego 


