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Temat: Zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji 

Zarząd "Novita" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 
dzisiejszym otrzymał od spółki Tebesa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz od jej podmiotu 
bezpośrednio dominującego, tj. Vaporjet Ltd. z siedzibą w Izraelu, zawiadomienie o nabyciu 
znacznego pakietu akcji na podstawie art. 69 w zw. z art. 69a w zw. z art. 87 ustawy z dnia 29 lipca 
2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych 
do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.  

Poniżej przedstawiamy treść otrzymanego zawiadomienia: 

„Tebesa sp. z o.o. („Tebesa”) oraz jej podmiot bezpośrednio dominujący Vaporjet Ltd. („Vaporjet”), 

niniejszym zawiadamiają o przekroczeniu progu 50% ogólnej liczby głosów w spółce Novita S.A.  

z siedzibą w Zielonej Górze (dalej „Spółka”). 

1) Zdarzenie powodujące zmianę udziału: Przekroczenie progu 50% ogólnej liczby głosów w Spółce 

nastąpiło poprzez zawarcie w dniu 1 sierpnia 2016 r. transakcji na rynku regulowanym 

stanowiącej rozliczenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, ogłoszonego przez 

Tebesa w dniu 7 czerwca 2016 roku. Zakupione akcje Spółki zostały zapisane na rachunku 

papierów wartościowych Tebesa w dniu 3 sierpnia 2016 roku (dalej „Nabycie”). 

2) Akcje posiadane przed zmianą udziału: Przed Nabyciem Vaporjet ani Tebesa nie posiadały 

bezpośrednio ani pośrednio żadnych akcji Spółki. 

3) Aktualnie posiadane akcje: Po Nabyciu Tebesa posiada bezpośrednio, a Vaporjet posiada 

pośrednio przez Tebesa, 1.582.911 akcji Spółki, co stanowi 63,32% kapitału zakładowego Spółki. 

Posiadane akcje dają 1.582.911 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 63,32% 

ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

4) Podmioty zależne: Inne podmioty zależne od Vaporjet lub Tebesa nie posiadają akcji Spółki. 

5) Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c Ustawy: Nie występują w stosunku 

do Vaporjet lub Tebesa osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c Ustawy. 

6) Liczba głosów z akcji obliczona zgodnie z art. 69b ust. 2: Liczba głosów z akcji, obliczona 

w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy, do których nabycia Tebesa lub Vaporjet byłyby 

uprawnione lub zobowiązane jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 

69b ust. 1 pkt 1 Ustawy oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 

Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne wynosi zero.   

7) Liczba głosów z akcji obliczona zgodnie z art. 69b ust. 3: Liczba głosów z akcji obliczona w sposób 

określony w art. 69b ust. 3 Ustawy, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się 

instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, wynosi zero. 

8) Suma głosów: Łączna suma głosów wskazanych w punkcie 2), 6) i 7) wynosi zero, a jej 

procentowy udział w ogólnej liczbie głosów wynosi 0%.” 

 

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). 

 


