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„Biomed-Lublin” Wytwórnia Surowic i Szczepionek 

Spółka Akcyjna 
(spółka akcyjna z siedzibą w Lublinie (20-029) i adresem przy ul. Uniwersyteckiej 10, zarejestrowana w rejestrze 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000373032) („Emitent” „Spółka”) 

 

Aneks numer 1  

z dnia 14 sierpnia 2018 r. do Prospektu Emisyjnego  

„Biomed-Lublin” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna  

zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 20 lipca 2018 r. 

 

Niniejszy Aneks został sporządzony na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej 

i warunkach wprowadzania do instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych w związku z nabyciem 1 305 000 akcji Emitenta przez spółkę Medicare – Galenica Sp. z o.o., która jest 

osobą blisko związaną z osobą zarządzającą Emitenta – Dariuszem Kucowiczem, będącym członkiem Rady Nadzorczej 

Spółki, o którym Emitent informował raportem bieżącym z dnia 13 sierpnia 2018 r. oraz z korektą niedokładności – 

omyłki rachunkowej w sumowaniu liczby akcji Emitenta posiadanych bezpośrednio i pośrednio przez Członka Rady 

Nadzorczej Emitenta Dariusza Kucowicza. 

 

Odniesienia do stron odnoszą się do treści prospektu udostępnionego do publicznej wiadomości w formie elektronicznej 

w dniu 25 lipca 2018 roku i zamieszczonego na stronie internetowej Spółki (www. biomedlublin.com). 

 

Terminy pisane wielką literą w niniejszym Aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie. 

 

AKTUALIZACJA 1 

 

Było w el. B.6 Podsumowania, str. 11 

 

Dariusz Kucowicz posiada łącznie (bezpośrednio i pośrednio) 6.273.005 akcji Emitenta, stanowiących 10,48% w 

kapitale zakładowym Emitenta i uprawniających do 13,81% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Dariusz Kucowicz 

bezpośrednio posiada 1.750.000 akcji Emitenta stanowiących 2,81% w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniających 

do 2,14% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Pośrednio, poprzez Medicare Galenica Sp. z o.o., Dariusz Kucowicz 

posiada 4.773.005 akcji Emitenta stanowiących 7,67% w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniających do 11,67% 

głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

 

Jest w el. B.6 Podsumowania, str. 11 

 

Dariusz Kucowicz posiada łącznie (bezpośrednio i pośrednio) 7.828.005 akcji Emitenta, stanowiących 12,57% w 

kapitale zakładowym Emitenta i uprawniających do 15,40% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Dariusz Kucowicz 

bezpośrednio posiada 1.750.000 akcji Emitenta stanowiących 2,81% w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniających 

do 2,14% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Pośrednio, poprzez Medicare Galenica Sp. z o.o., Dariusz Kucowicz 

posiada 6.078.005 akcji Emitenta stanowiących 9,76% w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniających do 13,26% 

głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

 

Było w pkt 17.2 Dokumentu Rejestracyjnego, str. 121 

 
Członek Rady Nadzorczej Emitenta- Dariusz Kucowicz posiada łącznie 6.273.005 akcji w kapitale zakładowym 

Emitenta o łącznej wartości nominalnej 627.300,5 zł reprezentujących 10,48% kapitału zakładowego Emitenta oraz 

uprawniających do 13,81% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Dariusz Kucowicz bezpośrednio posiada 1.750.000 akcji 

Emitenta stanowiących 2,81% w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniających do 2,14% głosów na Walnym 

Zgromadzeniu. Pośrednio poprzez Medicare Galenica Sp. z o.o. Dariusz Kucowicz posiada 4.773.005 akcji Emitenta 



 

stanowiących 7,67% w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniających do 11,67% głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Spółki. 

 

Jest w pkt 17.2 Dokumentu Rejestracyjnego, str. 121 

 
Członek Rady Nadzorczej Emitenta- Dariusz Kucowicz posiada łącznie 7.828.005 akcji w kapitale zakładowym 

Emitenta o łącznej wartości nominalnej 782.800,5 zł reprezentujących 12,57% kapitału zakładowego Emitenta oraz 

uprawniających do 15,40% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Dariusz Kucowicz bezpośrednio posiada 1.750.000 akcji 

Emitenta stanowiących 2,81% w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniających do 2,14% głosów na Walnym 

Zgromadzeniu. Pośrednio poprzez Medicare Galenica Sp. z o.o. Dariusz Kucowicz posiada 6.078.005 akcji Emitenta 

stanowiących 9,76% w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniających do 13,26% głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Spółki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


