
Wroclaw, dnia 15 lutego 2011 roku
Stem Cells Spin sp. z o.o.
ul. Teofila Lenartowicza 6,
51-140 Wroclaw

BIO INVENTIONS S.A.
ul. Konopnickiej 158
51-141 Wroclaw

Komisja Nadzoru Finansowego
pl. Powstafrc6w Warszawy 1
00-950 Warszawa

ZAWIADOMIENIE
na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

zmia;nt dotychczas posiadanego udzialu ponad 33% og6lnej liczby glos6w o co najmniei l"/"
og6lnej liczby glos6w

Na podstaw ie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrument6w fi.nansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o sp6trkach publicznych (Dz. U.,
Nr 184, poz. 1539, z poLn. zm.), informujg ze Stem Cells Spin sp. z o.o. (dalej: ,,Zobowi4zany")
zmienil stan posiadania og6lnej liczby glos6w na walnym zgromadzeniu sp6lki Bio Inventions S.A.
(dalej: ,,Emitent" lub ,,Sp6lka") wskutek rejestracji w dniu 4 lutego 2071 r. podwyzszenia kapitatu
zakladowego w ramach emisji akcji serii D Sp6lki, o kt6rym Sp6lka informowala w dniu 10 lutego
2011 r. oraz objgcia przezZobowi4zanego akcji nowej emisji serii D Sp6tki.
W zwi4zku zrqestracj1 podwyzszenia kapitalu zakladowego w ramach emisji akcji serii D Sp6lki
og6lna liczba glos6w na walnym zgromadzeniu Emitenta zwiqkszyla siE z Iiczby 15 866 667 do liczby
21 366 667.

Przed wyst4pieniem zdarzenia powoduj4cego zmiang ilo6ci posiadanych glos6w na WZ Emitenta,
Zobowi4zany posiadal 4 866 667 akcji serii A1 Emitenta, stanowi4cych 44,24o/o kapitalu zakladowego
Emitenta, uprawniaj4cych do 9 733 334 glos6w na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowi4cych
61134o/o og6lnej liczby glos6w na Walnyrn Zgromadzeniu Emitenta

Po wyst4pieriu zdarzenia powoduj4cego zmiang dotychczas posiadanego udzialu w glosach naWZ
Emitenta Zobowr1zuty posiada 4 866 667 uprzfrilejowanych co do dw6ch glos6w na walnym
zgromadzeniu Sp6lki akcji imiennych serii Al oraz 34 286 akcji na okaziciela serii D Sp6lki,
stanowi4cych ok. 29,70% kapttatu zakladowego Emitenta, uprawniaj4cych do 9 767 620 glos6w na

Walnym Zgromadzeniu Emitenta oraz stanowi4cych ok.,45,7lYo og6lnej liczby glos6w na Walnym
Zxomadzeniu Emitenta,


