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zAWlADoMlENlE

Działając w imieniu społki WooIler Limited Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-23B), przy ul. Długiej 29,
wpisanej do rejestru przedsiębiorcow prowadzonego przez Sąd Rejonowy dIa m,st, Warszawy w
Warszawie, Wydział XVl Gospodarczy pod numerem KRS: 00001BBB03, REGON: 012804775 NlP:
9511768646, kapitał zakładowy w wysokości: 600,000,000,00 zł (dalej zwany ,,Zawiadamiającym",
Wooller'), w odniesieniu do społki Medicofarma Biotech S,A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
(,Spółka" lub,,Emitent') na podstawie art. 69 ust. 1 pkl2w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 3) oraz art, 87 usi 5

pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej iwarunkach wprowadzania instrumentow
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o społkach publicznych (i.j Dz U. z2020 r., paz.
20B0 z pożn. zm. - daIej ,,Ustawa"), zawiadamiam o zmniejszeniu pośrednIego udzlału w ogolne1 liczbie
glosow w Społce

Po n ize1 Zawi ad a rn ia jący przekazuje i nform acj e o :

1) dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie;

Zrrllana udziału nastąpiła w dniu 12 lutego 2a21 r. vlskutek rozliczenia dwoch transakcji sprzedazy akcli
Społkl zawartych poza obrotenr zorganizowanym (cywlinoprawne umowy sprzedazy), na podstawie
ktorych społka pośrednio zalezna wobec Zawladamiającego, t1 społka V|TAMA z siedzibą w Warszawie,
przy ul, Bonifraterskiej 17,00-203 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorcow przez Sąd Rejonowy
ola m.st, Warszawy w Warszawie Wydział Xll Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000420231, REGON,
146128534, NlP: 5252531515, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorcow Krajowego Rejestru
Sądowego, kapiiał zakładowy w pełni opłacony w wysokości. 32.770.000 00 zł, (daIej ,VlTAMA") zbyła
łączenie 600.000 akcji Społki, na rzecz mniejszosciowych akcjonariuszy VlTAMA nie będących
jecinostkami powiązanymi z V|TAMA w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 29 września '1994 r. o

rachunkowości ( Zdarzenie").

2) |iczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładovlynl
spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich proceniowym udziale w ogólnej liczbie głosów;

Przed zmianą udziału, Zawiadamiający bezposrednio nie posiadał zadnych akcji Społki.

Przed zmianą udziału, w związku z posiadaniem statusu podmiotu dominującego wobec spoikl
Medicofarma S,A, z siedzlbą w Warszawie u|. Sokołowska 9lok U19, 01-142 Warszawa, wpisana do
rejestru przedsiębiorcow prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m st Warszawy w Warszawie Wydzlał
Xll Gospoclarczy pod numerem KRS: 0000284694, REGON: 012250271 NlP: 5272324541 kapllał
zakładowy w pełni opłacony w wysokości,21.000.000,00 zł (dalej ,,Medicofarma"), oraz wobec społki
V|TAMA ktora jest podmiotem zdeżnym względem Medicofarma, Zawiadarniający posrednio posiadał
1 249 999 akclr Społki, co stanowiło 1B,39 % kapitału zakładowego Społki, ktore uprawniały do 1 249.999
głosow na walnym zgromadzeniu Społki co stanowiło 18,39 % ogolnej Iiczby głosoww Społce.

3) liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procerrtowyrn udziale w kapitale zakładowym spółki oraz
cl liczbie głosóv,l z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów;
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Po Zdarzeniu Wol|er bezpośrednio nie posiada akcji Społki, natomiast posrednio posiada 649 999 akcli
Społki, sianowiące 9,56 % kapitału zakładowego Społki, uprawniające do 649 999 głosow na walnym
zgromadzeniu Społki, co stanowi 9,56 % ogo|nej liczby głosow w Społce.

4) podmiotach zależnych od dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki;

Społki zalezne wolrec WoolIer posiadają odpowiednio następujące liczby akcji Społki,
a) V|TAMA posiada bezpośrednio 475.4B1 akcji Społki, stanowiące 6 99 % kapitału zakładowego

Społki ktore uprawniają do 475.4B1 głosow na walnym zgromadzeniu Społki, co stanowi 6 99 %
ogoInej liczby głosow na walnym zgromadzeniu Społki,

b) MEDlCOFARMA posiada bezpośrednio 174 51B akcli Społki, stanowiące 2,57 % kapitału
zakładowego Społki, ktore uprawnlają do 174 51B głosow na walnym zgromadzeniu Społki co
stanowi 2,57 o/o ogolnej liczby głosow w Społce oraz pośrednio, poprzez VlTAMA, 475.4B1 akcli
Społki, stanowiące 6,99 % kapitału zakładowego Społki, ktore uprawnialą do 475.4B1 głosow na
walnym zgromadzeniu Społki, co stanowi 6,99 % ogoInej liczby głosow na waInym zgromadzeniu
Społki

Na dzleń złozenia niniejszego Zawiadomienia brak jest innych od VITAMA oraz MEDlCOFARlVlA
pod m iotow za leznych od Zawiada mlającego posiadających akcle S połki.

5) osobach, o których mowa w ari. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy;

Na dzień złozenia niniejszego Zawiadomienia brak jest osob, o ktorych mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c
Ustawy,

6) liczbie głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których rlabycia 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 ań.69b ust. 1 pkt2, które nie są
wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów
finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić
nabycie akcji

Nie dotyczy

7) liczbie głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposol:
pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt
2, rodzaju iub nazlvie tych instrunrentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumeniów
f inansovlych;

Nie dotyczy

8) łącznej sumie liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowym udziale w
oEólnej liczbie głosów,

Po zsurnowanlu pozycli wskazanych w pkt 3,6 i7, po Zdarzeniu, Zawtadamialący bezpośrednio nie
posiada akcji Społki, natomiast pośrednio posiada 649 999 akcji Społki, stanowiące 9,56 % kapitału
zakładowego Społki, uprawniające do 649 999 głosow na walnym zgromadzeniu Społki, co stanowi 9,56 %
ogolnej liczby głosow w Społce.
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