
 

Ołtarzew , dnia 16 stycznia 2023r. 

 

Organizacja Polskich Dystrybutorów  

Farmaceutycznych S.A. w Warszawie,  

ul. Południowa 2, 05-850 Ołtarzew  

 

 

Komisja Nadzoru 

Finansowego  

ul. Piękna 20 

00-549 Warszawa  

„Biomed-Lublin" Wytwórnia 

Surowic i Szczepionek Spółka 

Akcyjna 

ul. Uniwersytecka 

10 20-029 Lublin 

ZAWIADOMIENIE 

na podstawie art. 69 oraz 69a Ustawy o ofercie publicznej i 

warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 

obrotu i spółkach publicznych  

zmiana udziału w głosach na WZ 

spółki „Biomed-Lublin" Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. 

Podstawa prawna: 

Na podstawie art. 69 i 69a 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 184 poz. 1539 z późn. zm.)  

 

Organizacja Polskich Dystrybutorów Farmaceutycznych S.A. w Ołtarzewie informuje o 

zmianie stanu dotychczas posiadanego bezpośredniego udziału w głosach na walnym 

zgromadzeniu („WZ") spółki „Biomed-Lublin" Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. 

(„Spółka", „Emitent"). 

Bezpośrednia zmiana udziału w głosach na WZ Emitenta wynika ze zwrotu udzielonej 

pożyczki 1.347.285 akcji (słownie: milion trzysta czterdzieści siedem tysięcy dwieście 

osiemdziesiąt pięć) akcji Emitenta w wyniku transakcji pozagiełdowej (umowa 

cywilnoprawna). 

Organizacja Polskich Dystrybutorów Farmaceutycznych S.A. w Ołtarzewie informuje, iż 

w wyniku zdarzenia powodującego zmianę udziału w głosach na WZ Emitenta, nastąpiło 

przekroczenie udziału w głosach na WZ Spółki powyżej progu 5 %.  



Przed wystąpieniem zdarzenia powodującego zmianę udziału w głosach na WZ Emitenta 

Organizacja Polskich Dystrybutorów Farmaceutycznych S.A. w Ołtarzewie posiadała 

bezpośrednio 3.689.442 akcji Spółki, uprawniających do oddania 3.689.442 głosów na 

WZ Spółki, które stanowiły ok. 5,65 % udziału w kapitale zakładowym i ok. 4.41 % 

udziału w głosach na WZ.  

Po wystąpieniu  zdarzenia powodującego zmianę udziału w głosach na WZ Emitenta 

Organizacja Polskich Dystrybutorów Farmaceutycznych S.A. w Ołtarzewie posiada 

bezpośrednio 5.036.727 akcji Spółki, uprawniających do oddania 5.036.727 głosów na 

WZ Spółki, które stanowią ok. 7.17 % udziału w kapitale zakładowym i ok. 5.68 % 

udziału w głosach na WZ. 

 

 

……………………………..                  …………………………….. 
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