
Raport bieżący nr 28/2016 z dnia 03-08-2016 r. [godzina 18:53]  

Temat: Zawiadomienie o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów 

Zarząd "Novita" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze (dalej „Spółka”) informuje, 

że w dniu dzisiejszym otrzymał od spółki "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu zawiadomienie 

o następującej treści: 

„Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 1 a) 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 2013, poz. 

1382) [„Ustawa”], spółka "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu („Spółka”) zawiadamia, 

że w ramach ogłoszonego w dniu 07 czerwca 2016 roku przez Tebesa Sp. z o.o. z siedzibą 

w Warszawie wezwania do zapisywania się na sprzedaż 100% akcji spółki "Novita" S.A. 

z siedzibą w Zielonej Górze (dalej „Wezwanie”), Spółka dokonała sprzedaży 1.579.291 sztuk 

akcji spółki „Novita” S.A. z siedzibą w Zielonej Górze (dalej „Novita”), stanowiących 63,17% 

udziału w kapitale zakładowym Novita i uprawniających do 63,17% ogólnej liczby głosów na 

walnym zgromadzeniu Novita, tj. do wykonywania 1.579.291 głosów z akcji (dalej 

„Sprzedaż”). Transakcja sprzedaży ww. akcji Novity w ramach Wezwania została zawarta 

w dniu 01 sierpnia 2016 roku, natomiast rozliczenie transakcji nastąpiło w dniu 03 sierpnia 

2016 roku. W wyniku Sprzedaży uległ zmianie dotychczasowy udział w ogólnej liczbie głosów 

na walnym zgromadzeniu Novity (dalej „WZA”) w ten sposób, że nastąpiło zejście przez 

Spółkę poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów na WZA. 

Przed Sprzedażą Spółka posiadała 1.579.291 akcji Novita, które stanowiły 63,17% udziału 

w kapitale zakładowym Novita i uprawniały do 63,17% głosów w ogólnej liczbie głosów 

na WZA, tj. do wykonywania 1.579.291 głosów z akcji.  

Po Sprzedaży Spółka nie posiada akcji Novita.  

Nie istnieją podmioty zależne od Spółki, które posiadają akcje Novita.  

Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy.” 

Podstawa prawna: Art. 70 ust. 1 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 2013r., poz. 1382). 

 


