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Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr
Data sporządzenia:

10

/

2017

2017-10-03

Skrócona nazwa emitenta
VENTURE CAPITAL POLAND S.A.
Temat
Przekroczenie przez akcjonariusza progu 20% w ogólnej liczbie głosów w Venture Capital Poland S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Działając zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych _"Ustawa"_, Zarząd Venture Capital Poland S.A. _"Emitent"_ informuje, iż w dniu 03
października 2017 roku, do Emitenta wpłynęło zawiadomienie akcjonariusza Włodzimierza Wasiaka przekazane na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy w związku z przekroczeniem progu 20% w ogólnej liczbie
głosów w Venture Capital Poland S.A., o następującej treści:
"Niniejszym pismem, w wykonaniu obowiązków wynikających z art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu
obrotu oraz o spółkach publicznych _dalej zwanej również "Ustawą o Ofercie", t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.
1639_, w związku z powzięciem wiadomości o rejestracji w dniu 11 września 2017 r. przez Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS podwyższenia kapitału zakładowego
spółki VENTURE CAPITAL POLAND S.A. _dalej zwanej "Spółką" lub "Emitentem"_ w drodze emisji
3.060.000 _trzech milionów sześćdziesięciu tysięcy_ akcji zwykłych na okaziciela serii F, z kwoty
244.914,80 zł _dwieście czterdzieści cztery tysiące dziewięćset czternaście złotych i 80/100_ do kwoty
550.914,80 złotych _pięćset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset czternaście złotych 80/100_ i objęciem
przez mnie 765.000 _siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy_ akcji zwykłych tej serii, niniejszym
zawiadamiam że ja, niżej podpisany Włodzimierz Wasiak, nr PESEL 55012200010, będący
akcjonariuszem Spółki, przekroczyłem próg 20% ogólnej liczby głosów w Spółce, o którym mowa w art.
69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie.
Przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, o którym mowa powyżej, posiadałem
364.815 akcji, stanowiących 14,89% udziału w kapitale zakładowym Spółki, dających prawo do 564.815
głosów, co stanowiło 15,95% ogólnej liczy głosów, w tym:
1_ 200.000 akcji uprzywilejowanych, stanowiących 8,1661% udziału w kapitale zakładowym Spółki,
dających prawo do 400.000 głosów, co stanowiło 11,2992% ogólnej liczy głosów oraz
2_ 164.815 akcji zwykłych, stanowiących 6,729483 % udziału w kapitale zakładowym Spółki, dających
prawo do 164.815 głosów, co stanowiło 4,655713 % ogólnej liczy głosów.
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Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, o którym mowa powyżej, posiadam
1.129.815 akcji Emitenta, stanowiących 20,50798 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta, dających
prawo do 1.329.815 głosów, co stanowi aktualnie 20,14853 % ogólnej liczby głosów, w tym:
1_ 200.000 akcji uprzywilejowanych, stanowiących 3,630325 % udziału w kapitale zakładowym Spółki,
dających prawo do 400.000 głosów, co stanowi 6,060552 % ogólnej liczy głosów, oraz
2_ 929.815 akcji zwykłych, stanowiących 16,87766% udziału w kapitale zakładowym Spółki, dających
prawo do 929.815 głosów, co stanowi 14,08798% ogólnej liczy głosów. Z uwagi na treść art 69 ust. 4
pkt 6 Ustawy o Ofercie informuję, że brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c. Ustawy
o Ofercie _tj. osób trzecich, z którymi zawarłbym jako akcjonariusz Emitenta umowę, której
przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu_. Jednocześnie informuje, że
brak jest podmiotów zależnych ode mnie posiadających akcje Spółki.
Informuję jednocześnie, że informację o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki,
stanowiącej podstawę niniejszego zawiadomienia, powziąłem dopiero w dniu 26 września 2017 r. z uwagi
na fakt przebywania na urlopie i braku dostępu w tym okresie do źródeł informacji."
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VENTURE CAPITAL POLAND SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
VENTURE CAPITAL POLAND S.A.
_skrócona nazwa emitenta_

Finanse inne _fin_
_sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_

02-548

WARSZAWA

_kod pocztowy_

_miejscowość_

Grażyny

13-15/213

_ulica_

_numer_

_telefon_

_fax_
www.vcpoland.pl

_e-mail_

_www_

5213561848

142340390

_NIP_

_REGON_
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Tytul

Przekroczenie przez akcjonariusza progu 20% w ogólnej liczbie głosów w Venture
Capital Poland S.A.

Sektor

Finanse inne (fin)

Kod

02-548

Miasto

WARSZAWA

Ulica

Grażyny

Nr

13-15/213

Tel.
Fax
e-mail
NIP

5213561848

REGON

142340390

Data sporzadzenia 2017-10-03
Rok biezacy

2017

Numer

10

adres www

www.vcpoland.pl

Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA
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