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ZAWIADOMIENIE W TRYBIE ART. 69 USTAWY 0 OFERCIE PUBLICZNEJ

Niniejszym pismem, w wykonaniu obowiqzkow wynikajqcych z art. 69 ustawy z dnia 29

lipca 2005 r. a ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentow finansowych

do zorganizowanego systemu obrotu oraz a spotkach publicznych (dalej zwanej rowniez

IIUstawct 0 Ofercie"), w zwiqzku z powzi~ciem wiadomosci a dokonanej na mocy

uchwaly Zarzqdu spotki pod firmq VENTURE CAPITAL POLAND S. A. (dalej zwanej rowniez

"Emitentem" lub "Spolkct") z dni? 22 pazdziernika 2012 r. zamianie cz~sci akcji

imiennych serii C w Spotce na akcje na okaziciela, niniejszym informuj~, iz wskutek

wspomnianej zamiany akcji (pociqgajqcej za sobq utrat~ ich uprzywilejowania w zakresie

prawa gtosu), zmianie, ulegt moj procentowy udziat w ogolnej liczbie gtosow w Spoke -

przekraczajqc pr6g 15 %, 0 ktorym mowa wart. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy 0 ofercie.

Przed zamianq akcji, 0 ktorej mowa powyzej, posiadafam bezposrednio 290.911 akcji

Emitenta, stanowiqcych 12,94 % udziatu w kapitale zaktadowym Emltenta i dajqcych

prawo do 581.822 gtos6w, stano~iqcych 14,47 % og61nej liczby gtos6w.

Po zamianie akcji, posiadane przeze mnie akcje, to jest 290.911 akcji Emitenta,

stanowiqcych 12,94 % udziatu w kapitale zakfadowym Emitenta, dajq prawo do 581.822

gtosow, co stanowi aktualnie 17,42 % og61nej liczby gtos6w. -.
Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 4 Ustawy 0 Ofercie informuj~, ze aktualnie nie mam zamiaru

dalszego zwi~kszania udziatu w og61nej liczbie gtos6w Emitenta w okresie 12"miesi~cy ad

ztozenia niniejszego zawiadomienia, jednakze nie wykluczam zmiany tego zamiaru.
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W przypadku zmiany wspomnianego zamiaru niezwfOCznie poinformuj~ 0 tym fakcie

Komisj~ Nadzoru Finansowego i Emitenta - jak tego wymaga art. 69 ust. 5 Ustawy a

Ofercie.

Z uwagi na tresc art 69 ust. 4 pkt 5 i 6 Ustawy a Ofercie informuj~ nadto, ze brak jest

podmiot6w zaleznych ode mnie posiadajqcych akcje Emitenta, jak r6wniez os6b, 0

kt6rych mowa wart. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c. Ustawy 0 Ofercie (tj. os6b trzecich, z kt6rymi

zawartabym umow~, kt6rej przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania

prawa gtosu) .
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