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Kraków, dn. 8 listopada 2022 r. 

 

INNOventure ASI sp. z o.o. 

ul. Podole 60 

30-394 Kraków 

KRS 0000540389 

 

SDS Optic S.A.  

ul. Głęboka 39 

20-612 Lublin 

ir@sdsoptic.com 

 

oraz 

 

Komisja Nadzoru Finansowego  

ul. Piękna 20  

00-549 Warszawa 

skr. pocztowa 419 

znaczne.pakiety@knf.gov.pl 

 

 

ZAWIADOMIENIE AKCJONARIUSZA 

- INFORMACJA PRZEKAZYWANA NA PODSTAWIE ART. 69 UST. 1 PKT 2 USTAWY O 

OFERCIE PUBLICZNEJ I WARUNKACH WPROWADZENIA INSTRUMENTÓW 

FINANSOWYCH DO ZORGANIZOWANEGO SYSTEMU OBROTU ORAZ O SPÓŁKACH 

PUBLICZNYCH 

 

Marcin Bielówka oraz Marcin Molo działający odpowiednio jako Prezes Zarządu oraz 

Członek Zarządu uprawnieni do reprezentacji spółki INNOventure Alternatywna Spółka 

Inwestycyjna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (30-394), 

ul. Podole nr 60, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez 

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS pod 

numerem KRS 0000540389 („INNOventure”), na podstawie art. 69 ust 1 pkt 2) ustawy z dnia 

29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) zawiadamiamy w 

imieniu INNOventure, że w wyniku zbycia akcji spółki SDS Optic spółka akcyjna z siedzibą w 

Lublinie (kod pocztowy: 20-612), ul. Głęboka 39, wpisanej do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w 
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Świdniku Wydział VI Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000786821 („Spółka”) doszło do 

zmiany dotychczas posiadanego przez INNOventure udziału w ogólnej liczbie głosów w 

Spółce poniżej progu 10%. Na podstawie postanowień umowy typu lock-up z dn. 30 kwietnia 

2021 r. zawartej pomiędzy Spółką, INNOventure oraz Domem Maklerskim Navigator S.A., 

INNOventure uzyskała potrzebną zgodę na dokonanie transakcji, o której mowa poniżej. 

Stosowna zgoda została udzielona przez Dom Maklerski Navigator S.A. w dn. 25 października 

br.  

 

1. Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy 

zawiadomienie: 

Zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce spowodowana 

została zawarciem poza zorganizowanym system obrotu w dniu 26 października 2022 r. 

umowy sprzedaży przez INNOventure 100.000 akcji Spółki, których rozliczenie nastąpiło w 

dniu 8 listopada 2022. 

 

2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale 

zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej 

liczbie głosów. 

Przed dokonaniem transakcji sprzedaży akcji Spółki, o której mowa w pkt 1 powyżej, 

INNOventure posiadało łącznie 583 750 akcji Spółki reprezentujących 10,96% udziału w 

kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniające do 583 750  głosów, stanowiących 10,96% 

% udziału w ogólnej liczbie głosów. 

 

3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym 

spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie 

głosów. 

Po dokonaniu transakcji sprzedaży akcji Spółki, o której mowa w pkt 1 powyżej, 

INNOventure posiada łącznie 483 750 akcji Spółki  reprezentujących 9,08% udziału w 

kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniające do 483 750 głosów, stanowiących 

9,08%udziału w ogólnej liczbie głosów. 

 

4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje 

spółki. 

Nie dotyczy. INNOventure nie ma podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki.  

 

5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej. 

Nie dotyczy. Brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie 

publicznej.  
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6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których 

nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, 

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

mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie 

pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia 

oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji. 

Nie dotyczy 

 

7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w 

sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których 

mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz 

data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych. 

Nie dotyczy. 

 

8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowy 

udział w ogólnej liczbie głosów. 

INNOventure posiada łącznie 483 750 akcji Spółki stanowiące 9,08% udziału w ogólnej 

liczbie głosów. 

 

 

 

 

 

 
           

   Marcin Bielówka – Prezes Zarządu       Marcin Molo – Członek Zarządu 
 

 

 

Otrzymują: 

1. SDS Optic S.A. 

2. Komisja Nadzoru Finansowego 
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