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Zawiadomienie zart 69 Ustawy o ofercie publicznei
przekroczenie progu So/o ogóInej liczby głosów na

walnym zgromadzeniu spółki INCANA s.L

Podstawa prawna
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
{Dz.U. 2005 Nr IB4 poz. "]'539 z późn. zm.).
Zmiana udziału w głosach na walnym zgromadzeniu [,,WZ") spółki INCANA S.A. {,,Spółka",
,,Emitent''J wynikała z zawarŁych w dniach od 07"a2'ŻtLŻ r. do 08.02.2012 r' transakcji na
akcjach Spółki, przeprowadzonych na rynku NewConnect'

BIA-MED Investars S,A.
Przed wystąpieniern powyższego zdarzenia BIO_MED Investors S'A. posiadała bezpośrednlo
656.600 akcii zwykłych na okaziciela Spółki fstanowiących olr. Ś,9$o/a udziału w kapitale
zakładowym Emitenta), uprawniająrych do 656.600 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki
{stanowiąrych ok 4,49g/t udziafu w glosach na walnym zgromadzeniu spółki)' Przed
wysĘpieniem powyższego zdarzenia BI0-MED Investors S'A. nie posiadała akcji Spółki w
sposób pośredni.
Po wystąpieniu powyższega zdarzenia BIO-MED Investors S.A posiada 1.362.0t}0 akcii
zwykĘch na okaziciela Emitenta fstanowiąeych ok. 1.Ż,41o/o udziału w kapitale za}<ładowyąr
EmitentaJ, uprawniająrych do 1.362.000 głosów na walnym zgromadzeniu spÓłki
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fstanowiąrych ok. 9,31B/o udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki)' Po wysĘpieniu
powyższego zdarzenia BIO-MED Investors S.A nie posiada akcji Spółki w sposób pośredni'

WDM CapitalS.A.
Przed powyższymi transakcjami WDM Capital S.A' bezpośrednio oraz pośrednio poprzez
podmiot zależny posiadał 756.600 akcii zwykłych na okaziciela Spółki fstanowiąrych ok 6,89a/o

udziału w kapitale zakładowym EmitentaJ, uprawniających do oddania 756.600 głosów na WZ
Spółki (stanowiących ok' 5,L7o/o udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki].
Przed wystąpieniem powyższego zr1arzenia WDM Capital SA. posiadała bezpośrednio 100.000
akcii zwykłych na okaziciela Spółki fstanowiących ok. B,9io/o udziału w kapitale za}<ładowym

EmitentaJ, uprawniających do 100.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki [stanowiących
ok. 0,680lo udziafu w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki)'
Przed wystąpieniem powyższego zd,arzenia WDM Capital S.A. posiadała w sposób pośredni,
paprzez spółkę zależną BIO-MED Investors s.A., 656.600 akcii zwykłych na okaziciela SpÓłki

{stanowiąeych ok 5,98o/a udziału w kapitale zakładowym EmitentaJ, uprawniających do
656.600 głosów na walnym zgramadzeniu Spółki fstanowiących ak' 4,49o/o udziału w glosach
na walnym zgromadzeniu Spółki).

Po wystąpieniu powyższego zd,arzenia WDM Capital S.A. posiada w sposób pośredni, poprzez
spółkę za|eżną BIO-MED Investors s.A.,] 1.362.000 akcii zwykłych na okaziciela Emitenta
(stanowiących ok. t2,4I0/o udziafu w kapitale zakładowym Emitenta), uprawniająrych do
t.362.000 głosów na walnym zgramadzeniu Spółki (stanowiąrych ok. 9,31o/o udziału w
głosach na walnym zgromadzeniu Spółki].

Po wystąpieniu powyższego zdarzeniawDM Capital S.A. nie posiada w sposób bezpośredni akcji
Ernitenta

Dołn Maklerski WDIłI S-A.

Przed wystąpieniem powyższego zdarzenia Dom Maklerski WDM S.A. nie posiadała akcji Spółki
w sposób bezpośredni.
Przed wysĘpieniem powyższego zdarzenia, Dom Maklerski WDM S.A. posiadała w sposób
pośredni poprzez spółkę WDM Capital S.A. (podmiot bezpośrednio za|eżny) oraz spółkę BIo-
MED Investors S.A' (podmiot za|eżny pośrednio poprzez spółkę WDM Capital s'A.] 756.600
akcii zwykłych na okaziciela Spółki fstanowiących ok. 6,B9ala udziału w kapitale zakładowym
Emitenta), uprawniających do oddania 7s6.6oa głosów naWZ Spółki [stanowiących ok' 5,L7t/o

udziału w głosach na walnym zgromadzeniu SpółkiJ.

Po wystąpieniu powyższego zdarzenia Dom Maklerski WDM S.A' nie posiada akcji Spółki w
sposób bezpośredni.
Po wysĘpieniu pow1'ższego zdarzenia Dom Maklerski WDM S.A' posiada w sposób pośredni
przez spółki za|eŻne WDM Capital S.A. oraz BIO_MED investors s'A. 1.362.000 akcii zwyĘch
na okaziciela Emitenta (stanowiących ok. LZ,4ta/o udziału w kapitale zakładowym Emitenta),
uprawniających do 1.362'000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki fstanowiąrych ok
9,3IB/o udziału w głosach na walnym zgrornadzeniu SpółkiJ. ł '' łv
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jednocześnie Dom Makierski WDM s.A., WDM Capital S'A. oraz BIO-MED Investors S.A.

informują, iż nie wykluczaią zwiększenia ani zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów na

walnym zgromadzeniu Spółki w przyszłości oraz informują, iż nie występują osoby trzecie, z

którymi zawarĘ umowy, przedmiotem których jest przekazanie uprawnienia do llrrykonywania

prawa głosu z akcji Emitenta.
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