
Warszawa, dnia 28 listopada 2022 r. 

Unisono Capital Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. 

ul. Próżna 9  

00-107 Warszawa 

 

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO 

ul. Piękna 20 

00 - 549 Warszawa 

Adres korespondencyjny: 

ul. Piękna 20 

00 – 549 Warszawa 

skrytka pocztowa 419 

 

„BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic 

i Szczepionek S.A. 

ul. Uniwersytecka 10  

20-029 Lublin 

 

ZAWIADOMIENIE  

PRZEKAZYWANE NA PODSTAWIE ART. 69 USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ 

I WARUNKACH WPROWADZANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DO 

ZORGANIZOWANEGO SYSTEMU OBROTU ORAZ O SPÓŁKACH PUBLICZNYCH 

Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej 

i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz 

o spółkach publicznych (tj. Dz.U. 2021 poz. 1983) zwanej dalej „Ustawą o ofercie”, niniejszym 

zawiadamiamy o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej „BIOMED-LUBLIN” 

Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. siedzibą w Lublinie adres: ul. Uniwersytecka 10, 20-029 Lublin, 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000373032, której akta rejestrowe 

przechowywane są przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 712-25-91-951, REGON: 431249645, (dalej 

„Spółka”), w wyniku zawarcia umów pożyczek akcji Spółki w dniu 28 listopada 2022 r. 

1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie: 

A. 28 listopada 2022 r. – umowa pożyczki 1 266 483 akcji zwykłych na okaziciela 

B. 28 listopada 2022 r. – umowa pożyczki 1 347 285 akcji zwykłych na okaziciela  

C. 28 listopada 2022 r. – umowa pożyczki 1 050 000 akcji zwykłych na okaziciela 

D. 28 listopada 2022 r. – umowa pożyczki 169 618 akcji zwykłych na okaziciela  

E. 28 listopada 2022 r. – umowa pożyczki 436 614 akcji zwykłych na okaziciela  

F. 28 listopada 2022 r. – umowa pożyczki 100 000 akcji zwykłych na okaziciela  

G. 28 listopada 2022 r. – umowa pożyczki 530 000 akcji zwykłych na okaziciela  

H. 28 listopada 2022 r. – umowa pożyczki 100 000 akcji zwykłych na okaziciela  

(dalej łącznie „Transakcja”). 



Zawiadamiający nabył akcje jako podmiot wskazany przez IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą 

w Warszawie na podstawie Umowy Inwestycyjnej i o Oferowanie zawartej pomiędzy IPOPEMA 

Securities S.A. a Spółką w dniu 28 listopada 2022 r., o której mowa w raporcie bieżącym Spółki 

nr. 33/2022 z dnia 28 listopada 2022 r. 

2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale 

zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie 

głosów: 

Przed Transakcją, Unisono Capital Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. nie posiadała 

akcji Spółki. 

3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki 

oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 

Po Transakcji, Unisono Capital Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. posiada łącznie 

5 000 000 akcji Spółki, stanowiących 7,66% kapitału zakładowego Spółki, reprezentujących 

łącznie 5 000 000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 5,98% ogólnej liczby 

głosów. 

4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje 

Spółki: 

Nie dotyczy. Unisono Capital Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. nie posiada 

podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki. 

5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie: 

Nie dotyczy.  

6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia 

jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których 

mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b 

ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub 

nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w 

którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji: 

Nie dotyczy. 

7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób 

pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b 

ust. 1 pkt 2, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych 

instrumentów finansowych: 

Nie dotyczy. 

8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowy udział w 

ogólnej liczbie głosów: 

Po Transakcji, Unisono Capital Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. posiada łącznie 

5 000 000 akcji Spółki, stanowiących 7,66% kapitału zakładowego Spółki, reprezentujących 

łącznie 5 000 000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 5,98% ogólnej liczby 

głosów. 

 

W imieniu  Unisono Capital Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. 

 

______________________________________ 

Marcin Kurowski 

Prezes Zarządu komplementariusza (UNISONO CAPITAL Spółka z o. o.) 
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