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Raport bieżący 106/2017
Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd Biogened S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej "Emitent") informuje, że w dniu 05.09.2017 r. otrzymał
zawiadomienie od Pani Ewy Kruk przekazane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o
spółkach publicznych (Dz.U. tekst jedn. z 2016 r. poz. 1639) o zmniejszeniu przez Panią Ewę Kruk udziału
poniżej 5% ogólnej liczby głosów w spółce Emitenta. Do zmiany stanu posiadania akcji Emitenta doszło w dniu
31 sierpnia 2017 r. poprzez nabycie od Pani Ewy Kruk przez VIVARO CAPITAL Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie
200.000 sztuk akcji Emitenta. Nabycie akcji nastąpiło poza zorganizowanym system obrotu. Zawiadamiająca
wskazała, że przed zawarciem transakcji z dnia 31.08.2017 r. posiadała 223.044 akcje Emitenta, które
stanowiły 9,08% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniały do 223.044 głosów na Walnym Zgromadzeniu
Emitenta oraz reprezentowały 9,08% ogólnej liczby głosów w spółce Emitenta. Po zawarciu transakcji Pani Ewa
Kruk posiada 23.044 akcje Emitenta, które stanowią 0,94% jego kapitału zakładowego, uprawniają do 23.044
głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta i reprezentują 0,94% ogólnej liczby głosów w spółce Emitenta. Pani
Ewa Kruk wskazała ponadto w przekazanym zawiadomieniu, że zarówno przed, jak i po dokonaniu transakcji z
dnia 31.08.2017 r. nie występowały podmioty zależne od Pani Ewy Kruk, które posiadałyby akcje Emitenta.
Brak jest również osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) ustawy o ofercie publicznej (...), ani też Pani Ewie
Kruk nie przysługuje prawo głosu w okolicznościach wskazanych w art. 69 ust. 4 pkt 7-8 w/w ustawy.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 (http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1)
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