Bydgoszcz 25 listopad 2015r.

Zarząd
Athos Venture Capital S.A.
UL Szeroka 23/3
87-100 Toruń
Fax: (56) 470-12-40
Temat: Zawiadomienie o przekroczeniu progu 33%, 50%, 75%, w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1} ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych jDz.U. 2005 r, Nr
184, poz. 1539 z późń. zm.), zawiadamiam, że łączny udział Barbary Wiaderek w ogólnej liczbie głosów w Athos
Venture Capital S.A. z siedzibą w Toruniu (dalej „Spółka) wynosi 89,61%.
Data i rockaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:
Zdarzeniem powodującym zwiększenie się udziału w kapitale zakładowym emitenta jest rejestracja w dniu 19
listopada 2015 r. przez Sąd Rejonowy w Toruniu, Vii Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, w wyniku emisji 97.587.157 akcji zwykłych na okaziciela serii G, z
kwoty 520.000,00 zł do kwoty 10.278.715,70 zł, t j . o kwotę 9.758.715,70 zł., a tym samym zwiększenie się
ogólnej łiczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta do 103.787.157 głosów.
informację o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Pani Barbara Wiaderek powzięła dnia 20 listopada
2015 r., w związku z publikacją przez Emitenta raportu bieżącego w tej sprawie.
Liczba akcji posiadanych przed zmiana udziału i ich procentowy udziai w kapitale zakładowym spółki oraz liczba
głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Przed rejestracją podwyższenia kapitału akcji serii G w dniu 19 listopada 2015r. Barbara Wiaderek posiadała
1.000.000 akcji Spółki stanowiących 19,23% kapitału zakładowego spółki, uprawniających do 2.000.000 głosów
na Walnym Zgromadzeniu spółki i stanowiących 32,25% ogólnej liczby głosów w spółce.
Liczba akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów i tych akcji i ich
procentowy udział w ogólnej liczbie głosów.
Po zdarzeniu o którym mowa powyżej Barbara Wiaderek posiada 92.000.000 akcji Spółki stanowiących 89,51%
w kapitale zakładowym Spółki uprawniających do 93.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu i stanowiących
89,61% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Ogólna liczba akcji Spółki wynosi 102.787.157. Ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy
Spółki wynosi 103.787.157
Zawiadamiający informuje, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego
zmniejszenia lub zwiększenia swojego zaangażowania w spółce Athos Venture Capital S.A. z siedzibą w Toruniu.
Brak jest obecnie podmiotów zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje
Spółki.
Brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c wyżej powołanej ustawy w stosunku do
akcjonariusza.

