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Ścinawa, dnia 11 marca 2021 roku 
 
Od: 
 
Ryszard Bartosik 
 
 
 

Do: 
 
Komisja Nadzoru Finansowego  
Departament Nadzoru Obrotu 
ul. Piękna 20, 
00-549 Warszawa 
skr. poczt. 419 
 
INCANA Spółka Akcyjna 
ul. Witosa 10,  
59-330 Ścinawa  

 
 

 
ZAWIADOMIENIE  

na podstawie art. 69 w zw. z art. 69a ustawy o ofercie publicznej  
 

o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 33% w ogólnej liczbie głosów o co najmniej 
1% w spółce INCANA S.A. 

 
Niniejszym ja niżej podpisany, działając jako akcjonariusz spółki pod firmą INCANA Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Ścinawie („Emitent”, „Spółka”) – w wykonaniu obowiązków określonych w art. 69 ust. 2 
pkt 2) w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 2080) („Ustawa o Ofercie”) zawiadamiam, że w wyniku rejestracji 
w dniu 5 marca 2021 r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu Spółki polegającej m.in. na zniesieniu 
uprzywilejowania 3.650.000 akcji imiennych serii A Spółki („Akcje”), o czym powziąłem wiadomość 
w dniu 11 marca 2021 r. („Zmiana Udziału”), doszło do zmniejszenia ogólnej liczby głosów Emitenta, 
a tym samym do zmniejszenia o 3,62 p.p. mojego udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta 
i zmniejszenia dotychczas posiadanego udziału ponad 33% o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów 
Emitenta. 

1. Przed Zmianą Udziału: 
Posiadałem 5.815.230 akcji Emitenta, stanowiących 52,98% udziału w kapitale zakładowym 
Emitenta i uprawniających do wykonywania 8.278.980 głosów, co stanowiło 56,60% ogólnej 
liczby głosów Emitenta, w tym: 

 2.463.750 Akcji, stanowiących 22,45% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i 
uprawniających do wykonywania 4.927.500 głosów, co stanowiło 33,69% ogólnej liczby 
głosów Emitenta,  

 3.351.480 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 30,53% udziału w kapitale 
zakładowym Emitenta i uprawniających do wykonywania 3.351.480 głosów, co stanowiło 
22,91% ogólnej liczby głosów Emitenta.  
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2. Po Zmianie Udziału: 

Posiadam 5.815.230 akcji Emitenta, stanowiących 52,98% udziału w kapitale zakładowym 
Emitenta i uprawniających do wykonywania 5.815.230 głosów, co stanowi 52,98% ogólnej 
liczby głosów Emitenta. Wszystkie posiadane przeze mnie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na 
okaziciela. 
 

3. Nie istnieją podmioty ode mnie zależne posiadające akcje Emitenta. 
 

4. Nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie. 

5. Nie posiadam pośrednio ani bezpośrednio instrumentów finansowych, o których mowa w art. 
69b ust. 1 Ustawy o Ofercie. 

6. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 3, 7 i 8 Ustawy o Ofercie 
wynosi 5.815.230 głosów, co stanowi 52,98% ogólnej liczby głosów Emitenta. 

 
 
 

 
____________________ 

Ryszard Bartosik  
 

 


