RAPORT BIEŻĄCY 30/2020
24 SIERPNIA 2020 r.

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 OfertPublU
w związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego
Emitenta
Zarząd Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje, że w dniu 24
sierpnia 2020 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Pawła Przewięźlikowskiego –
Prezesa Zarządu Spółki, będącego jednocześnie znaczącym akcjonariuszem Spółki,
sporządzone na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych ("Zawiadomienie") w związku z rejestracją podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 29/2020 z dnia
19 sierpnia 2020 r.
Spółka w załączeniu przekazuje treść Zawiadomienia.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku.

Osoby reprezentujące Spółkę:
•
•

Krzysztof Brzózka – Wiceprezes Zarządu
Tomasz Nocuń – Prokurent

Ryvu Therapeutics S.A.

www.ryvu.com

Kraków, dnia 20 sierpnia 2020 r.

Do: KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa
skr. poczt. 419
oraz
Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie
ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków
Od: Paweł Przewięźlikowski
Adres korespondencyjny:
ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE STANU POSIADANIA

Ja, niżej podpisany Paweł Przewięźlikowski („Zawiadamiający”), działając w imieniu własnym, na
podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) w zw. z ust. 2 pkt 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o
spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”), niniejszym informuję, że w wyniku dokonania przez Sąd
Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego w dniu 18 sierpnia 2020 r. wpisu podwyższenia kapitału zakładowego spółki Ryvu
Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) z kwoty 6.388.491,60 zł (sześć milionów trzysta
osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt groszy) do kwoty
7.342.189,60 zł (siedem milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące sto osiemdziesiąt dziewięć złotych
sześćdziesiąt groszy), to jest o kwotę 953.698 zł (dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset
dziewięćdziesiąt osiem złotych) w drodze emisji 2.384.245 (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt cztery
tysiące dwieście czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii I („Rejestracja Podwyższenia
Kapitału”), doszło do zmiany (zmniejszenia) dotychczas posiadanego przeze mnie udziału
procentowego w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki o 4,51% ogólnej liczby głosów,
z 42,41% do 37,90% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Jednocześnie informuję, że przed Rejestracją Podwyższenia Kapitału posiadałem 4.990.880 akcji
Spółki, stanowiących 31,25% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 8.490.880 głosów
stanowiących 42,41% ogólnej liczby głosów w Spółce, co obejmowało:
−

3.500.000 uprzywilejowanych akcji imiennych serii A stanowiących 21,91% kapitału
zakładowego Spółki, uprawniających do 7.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
stanowiących 34,96% ogólnej liczby głosów w Spółce;

−

1.490.880 akcji zwykłych na okaziciela stanowiących 9,33% kapitału zakładowego Spółki,
uprawniających do 1.490.880 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 7,45%
ogólnej liczby głosów w Spółce.

1

Aktualnie, tj. po Rejestracji Podwyższenia Kapitału, posiadam 4.990.880 akcji Spółki, stanowiących
27,19% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 8.490.880 głosów, stanowiących 37,90%
ogólnej liczby głosów w Spółce, co obejmuje:
−

3.500.000 uprzywilejowanych akcji imiennych serii A stanowiących 19,07% kapitału
zakładowego Spółki, uprawniających do 7.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
stanowiących 31,24% ogólnej liczby głosów w Spółce;

−

1.490.880 akcji zwykłych na okaziciela stanowiących 8,12% kapitału zakładowego Spółki,
uprawniających do 1.490.880 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 6,65%
ogólnej liczby głosów w Spółce.

Nie posiadam podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki; nie występują też osoby, o których
mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c. Ustawy o ofercie.
Nie posiadam instrumentów finansowych, które po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo
uprawniają lub zobowiązują ich posiadacza do nabycia akcji, z którymi związane są prawa głosu,
wyemitowanych już przez Spółkę, lub odnoszą się do akcji Spółki w sposób pośredni lub bezpośredni i
mają skutki ekonomiczne podobne do skutków instrumentów finansowych określonych w zdaniu
poprzedzającym, niezależnie od tego, czy instrumenty te są wykonywane przez rozliczenie pieniężne,
a o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) Ustawy o ofercie.
Nie posiadam głosów z akcji wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 7) i 8) Ustawy o ofercie, a w
związku z tym łączna suma liczby głosów, o której mowa w 69 ust. 4 pkt 9) Ustawy o ofercie, wynosi
8.490.880 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 37,90% ogólnej liczby głosów na walnym
zgromadzeniu Spółki.
Zawiadamiający:

___________________
Paweł Przewięźlikowski
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