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Notification from a shareholder of a change in his share in the total 

number of votes in the Company 

The Management Board of Ryvu Therapeutics S.A. with its registered office in Krakow, 

Poland ("Company") informs that it has received on January 18, 2023 a notification from Mr. 

Paweł Przewięźlikowski prepared pursuant to article 69 of the Act on Public Offering, 

Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organised Trading and 

Public Companies ("Act on Public Offering"), made in connection with the registration of 

the Company's share capital increase (the "Notification"), of which the Company informed 

in current report 2/2023 dated January 18, 2023. The Notice is attached to this report. 

 

Before registration of the Company's share capital increase: 

Mr. Pawel Przewieźlikowski held 3,900,544 (in words: three million, nine hundred thousand, 

five hundred and fourty-four) shares in the Company, representing 21.25% (in words: 

twenty-one percent and 25/100) of the Company's share capital and 33.03% (in words: 

thirty-three percent and 03/100) of the total number of votes at the Company's General 

Meeting. 

 

Post- registration of the Company's share capital increase: 

Mr. Pawel Przewieźlikowski holds 4,082,544 (in words: four million eighty-two thousand five 

hundred and forty-four) shares in the Company, representing 17.66% (in words: seventeen 

percent 66/100) of the Company's share capital and 27.91% (in words: twenty-seven 

percent 91/100) of the total number of votes at the Company's General Meeting. 

 

Legal basis: Art. 70.1 of the Act on Public Offering 

Representatives of the Company: 

• Krzysztof Brzózka – Vice President of the Management Board 

• Kamil Sitarz – Member of the Management Board 



 
 

Nadawca: 

Paweł Przewięźlikowski 

ul. Gersona 2 

30-818 Kraków 

Kraków, dnia 18 stycznia 2023 roku 
 
 
 
 
 

 
Adresat: 

 
1) Komisja Nadzoru Finansowego 

ul. Piękna 20 

00-549 Warszawa 

2) Ryvu Therapeutics S.A. 
ul. Leona Henryka Sternbacha 2, 

30-394 Kraków 
 
 

Zawiadomienie dotyczące zbycia akcji spółki Ryvu 
Therapeutics S.A. 

sporządzone w trybie art. 69 ust. 1 i 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej 
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 
spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1983 z późn. zm.), („Ustawa”). 

Działając jako akcjonariusz spółki pod firmą Ryvu Therapeutics Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Krakowie, ul. Sternbacha 2, 30-394 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, XI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000367359, posługującej się 
nadanym numerem NIP: 6792942955 oraz numerem REGON: 12051533000000, z kapitałem 
zakładowym w wysokości 9.248.059,20 złotych („Spółka”) („Akcjonariusz”), 

niniejszym zawiadamiam, że 

w dniu 17 listopada 2023 roku nastąpiło zarejestrowanie przez Sąd zmiany statutu Spółki w zakresie 
objętym podwyższeniem kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii J, w ramach której objąłem 
182.000 (słownie: sto osiemdziesiąt dwa tysiące) akcji Spółki, które stanowią 0,79% (słownie: zero 
procent 79/100) ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki i które uprawniają do wykonywania 
182.000 (słownie: stu osiemdziesięciu dwóch tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co 
stanowi 0,67% (słownie: zero procent 67/100) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki 
(„Transakcja”). 

Przed dokonaniem Transakcji, Akcjonariusz posiadał 3.900.544 (słownie: trzy miliony osiemset 
pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt trzy) akcje Spółki, stanowiące 21,25% (słownie: 
dwadzieścia jeden procent i 25/100) kapitału zakładowego Spółki oraz 33,03% (słownie: trzydzieści 
trzy procent i 03/100) w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

 
Po dokonaniu Transakcji Akcjonariusz posiada obecnie 4.082.544 (słownie: cztery miliony 
osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset czterdzieści cztery) akcje Spółki, stanowiące 17,66% (słownie: 
siedemnaście procent 66/100) kapitału zakładowego Spółki oraz 27,91% (słownie: dwadzieścia 
siedem procent 91/100) w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

 
Ponadto informuję, że 



1. Akcjonariusz nie posiada instrumentów finansowych, które po upływie terminu zapadalności bez- 
warunkowo uprawniają lub zobowiązują ich posiadacza do nabycia akcji, z którymi związane są 
prawa głosu, wyemitowanych już przez Spółkę, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) Ustawy, 
w związku z czym liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy 
wynosi 0 (zero). 

2. Akcjonariusz nie posiada również instrumentów finansowych, które odnoszą się do akcji Spółki w 
sposób pośredni lub bezpośredni i mają skutki ekonomiczne podobne do skutków instrumentów 
finansowych określonych w zdaniu poprzedzającym, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2) 
Ustawy, w związku z czym liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 
Ustawy, wynosi 0 (zero). 

3. Z uwagi na nieposiadanie przez Akcjonariusza instrumentów finansowych, o których mowa w art. 
69b ust. 1 pkt 1) i 2) Ustawy, łączna suma liczby głosów w Spółce oraz łączny procentowy udział 
w ogólnej liczbie głosów w Spółce, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 9) Ustawy, odpowiadają 
wskazanej powyżej liczbie głosów z akcji Spółki posiadanych przez Akcjonariusza. 

4. Akcjonariusz nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki. 
5. Akcjonariusz, nie jest stroną jakichkolwiek umów, których przedmiotem jest przekazanie 

uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) 
Ustawy. 

 

 

 

 
 

 
Paweł Przewięźlikowski 




