
Raport bieżący nr 14/22 z dnia 09-07-2022 r.  

Temat: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji – informacja o zmianie dotychczas 

posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej 2 % ogólnej liczby głosów 

 

Zarząd „NOVITA” S.A. z siedzibą w Zielonej Górze (dalej „Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu 

8 lipca 2022 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie Akcjonariusza – Pana Janusza Piczaka 

działającego w imieniu i na rzecz FInveco Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze (dalej 

„Zawiadamiający”), jako prezes zarządu uprawniony do samodzielnej reprezentacji 

Zawiadamiającego, przekazane na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 1) lit a), w zw. z art. 69 ust. 1 i 4 oraz 

art. 87 ust. 5 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 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.). 

Za otrzymanym zawiadomieniem, Zarząd Spółki informuje, iż w związku z zawartymi transakcjami 

nabycia przez Finveco Sp. z o.o. zdematerializowanych akcji „NOVITA” S.A. udział Akcjonariusza – 

Finveco Sp. z o.o. w ogólnej liczbie głosów Spółki zmienił się o ponad 2% ogólnej liczby głosów. 

1. Zwiększenie udziału Finveco Sp. z o.o. w ogólnej liczbie głosów Emitenta o co najmniej 2% 

nastąpiło w wyniku kupna przez Finveco Sp. z o.o. 9 000 (dziewięć tysięcy) akcji Spółki  

w transakcji zawartej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 8 lipca 2022 roku 

i rozliczonej w tym samym dniu.   

2. Przed zmianą udziału Finveco Sp. z o.o. posiadało łącznie 675 000 (sześćset siedemdziesiąt pięć 

tysięcy) akcji Spółki, co stanowiło 27,00 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz dawało 

675.000 (sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, 

stanowiących 27,00% ogólnej liczby głosów z akcji w Spółce, przy czym: 

a. bezpośrednio Finveco Sp. z o.o. posiadało 654 000 (sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące) 

akcji Spółki, stanowiących 26,16 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i dających 

654 000 (sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, 

stanowiących 26,16% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, 

b. pośrednio poprzez podmiot zależny Finveco Investments Sp. z o.o. S.K.A., Finveco Sp.  

z o.o. posiadało 21 000 (dwadzieścia jeden tysięcy) akcji Spółki, stanowiących 0,84% 

udziału w kapitale zakładowym Emitenta i dających 21 000 (dwadzieścia jeden tysięcy) 

głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,84% ogólnej liczby głosów  

na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

3. Po zmianie, to jest po rozliczeniu przedmiotowej transakcji kupna zawartej w dniu 8 lipca 2022 

roku, które nastąpiło 8 lipca 2022 roku Finveco Sp. z o.o. posiadało łącznie 684 000 (sześćset 

osiemdziesiąt cztery tysiące) akcji Spółki, co stanowiło 27,36% udziału w kapitale zakładowym 

Emitenta oraz dawało 684 000 (sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące) głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 27,36% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Spółki, przy czym: 

a. bezpośrednio Finveco Sp. z o.o.  posiadało 663 000 (sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące) 

akcji Spółki, stanowiących 26,52% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, i dających 

663 000 (sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, 

stanowiących 26,52% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, 



b. pośrednio poprzez podmiot zależny Finveco Investments Sp. z o.o. S.K.A., Finveco Sp.  

z o.o. posiadało 21 000 (dwadzieścia jeden tysięcy) akcji Spółki, stanowiących 0,84% 

udziału w kapitale zakładowym Emitenta i dających 21 000 (dwadzieścia jeden tysięcy) 

głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,84% ogólnej liczby głosów na 

Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

Ponadto, z zawiadomienia wynika, że:  

1. Podmiotem zależnym Finveco Sp. z o.o. posiadającym akcje Emitenta, według stanu na 8 lipca 

2022 roku jest Finveco Investments Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Zielonej Górze posiadająca 

21 000 (dwadzieścia jeden tysięcy) akcji Spółki stanowiących 0,84% udziału w kapitale 

zakładowym Emitenta i dających 21 000 (dwadzieścia jeden tysięcy) głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,84% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Spółki. 

2. Finveco Sp. z o.o. nie jest stroną jakichkolwiek umów, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 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.).  

3. Finveco Sp. z o.o.  nie posiada instrumentów, o których mowa w art. 69b ust. 1 ww. ustawy  

i dlatego nie zachodzi sytuacja, o której mowa w art. 69 ust. 4 punkty 7,8 i 9 ww. ustawy. 

4. Wszystkie posiadane przez Finveco Sp. z o.o. akcje Emitenta są akcjami jednego rodzaju. 

W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść otrzymanego zawiadomienia. 

 

 

 

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 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.). 

 






