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Kraków, dnia 19 czerwca2020 r.

Komisja Nadzoru Finansowego

ul. Piękna 20

00-549 Warszawa

skr. pocź.419

Mercator Medical SA
ul. H. Modrzejewskiej 30

31-327 Kraków

Dot.: Zawińomienie na podstawię art.69 Ustawy o ofercie

Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) i art. 69 ust. ż pktz) w zw. z art, 87 ust. 1 pkt 5), art.87 ust.

3 oraz art,87 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia29lipca 2005 r. o ofercie publiczrej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U . z
2019 r. poz. 623 z późn. zm.) (,,Ustawa") informuj ę, że w zwiryku z nabyciem przez społkę Mercator
Medical S.A. z siedzibą w Krakowie (,,Emitent"), będącą podmiotem ode mnie zależnym, akcji
własnych Emitenta, mój udziŃ w ogólnej liczbie głosów przypadających na wszystkie akcje Emitenta,

obliczany przy awzględnieniu akcji należących do podmiotów ode mnie zależmych oraz akcji
należących do osób, co do których istnieje domniemanie istnienia porozumienia, o którym mowa w art.

87 ust. 1 pkt 5) Ustawy, uległ zmianie o co najmniej 10ń oraz przehoczył 7 5% ogólnej liczby głosów

przypadających na wszystkie akcje Emitenta.

1) Zmiana wynika znabyciaprzezEmitenta w dniu 17 czerwcaż020 r. 196.635 akcji własnych.

Przytoczone poniżej informacje doĘczące aktualnego udzińu w kapitale zakładowym oraz w
ogólnej liczbie głosów obliczone zostŃy przy uwzględnieniu podwyzszenia kapitału zakładowego

i zwiększenie ogólnej |iczby głosów wynikające z wydania przez Zarząd Emitenta I4.3I4 akcji
zwykłych w ramach waruŃowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta (raport bieżący

Emitenta nr 2912020).

2) Przed zmianą posiadałem ogółem, bezpośrednio i pośrednio, uwzględniając akcje należące do

podmiotu ode mnie za|eżnego i akcje należące do osób, co do których istnieje domniemanie istnienia
porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy - 6.815.1Iż akcji Emitenta, co

stanowiło 64,36Yo w kapitale zakładowym Emitenta, zapewniających ogółem 10.92I.862 głosy, co

stanowiło ogołem 74,32Yo w ogólnej liczbie głosów przypadających na wszystkie akcje Emitenta,

w Ęm: (i) 4.106.750 akcji imiennych uprzywilejowanych (2 głosy na 1 akcję), co stanowiło 38,78
' oń w kapitale zakładowym Emitenta, zapewniających 8.213.500 głosów, co stanowiło 55,89 Yo w

ogólnej liczbie głosów oraz (ii) 2,708362 akcje zwykłe na okaziciela, co stanowiło 25,58 Yo w

kapitale zakładowym Emitenta, zapewniające ż.708.362 głosy, co stanowiło 18,43 % w ogólnej

liczbie głosów.

3) Po zmianie posiadam ogółem, bezpośrednio i pośrednio, uwzględniając akcje należące do

podmiotów ode mnie zależnych, w tym Emitenta, i akcje należące do osób, co do których istnieje



domniemanie istnienia porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. l pkt 5 Ustawy - 7.011.747
akcji Emitentą co stanowi 66,73Yo w kapitale zakJadowym Emitenta, zapewniających ogółem
I1,II8.497 głosów, co stanowi ogółem 75,58u0 w ogólnej liczbie głosów przypadĄących na
wszystkie akcje Emitenta, w tym: (i) 4.106.750 akcji imiennych uprzywilejowanych (2 głosy na 1

akcję), co stanowi 38,73 o/o w kapitale zakładowym Emitenta, zapewniających 8.213.500 głosów,
co stanowi 55,84 Yo w ogólnej liczbie głosów oraz (il) 2,904.997 akcji zwykĘch na okaziciela, co
stanowi 27,40Yo w kapitale zakładowym Emitenta, zapewniających2.904.997 głosów, co stanowi
79,75 Yo w ogólnej liczbie głosów.

4) Podmiotami odę mnie zależmymi, które posiadają akcje Emitenta są:

(i) Anabaza Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr), która posiada 6.375.964 akcje Emitenta, co
stanowi 60,13Yo w kapitale zakładowym Emitenta, zapewniające ogołem I0.48ż.7I4
głosów, co stanowi ogółem 7I,26Yo w ogólnej liczbie głosów, w tym: (i) 4.106.750 akcji
imiennych uprą,wilejowanych (2 głosy na 1 akcję), co stanowi 38,73 % w kapitale
zakładowym Emitenta, zapewniających 8.213.500 głosów, co stanowi 55,84 oń w ogólnej
liczbie głosów oraz (ii) 2.269,214 akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 27,40 Yo w
kapitale zakładowym Emitenta, zapewniających2,269.214 głosów, co stanowi 15,43 %o w
ogólnej liczbie głosów oraz

(iD Emitent, który posiada 196.635 akcji zwykĘch na okaziciela, co stanowi I,85 Yo w kapitale
zakładowym Emitenta, zapewniających 196.635 głosów, co stanowi I,34 %;o w ogólnej
liczbie głosów, przy crym zgodnie z art.364 § 2 Kodeksu spółek handlowych Emitent nie
wykonuje praw udzińowych z własnych akcji, z wyjątkiem uprawnień do ich zbycialub
wykonywania czynności, które nnierzajądo zachowania Ęch praw.

5) Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy - nie dotyczy.

Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art, 69b ust. 2 Ustawy, do których nabycia
jestem uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w
art.69b ust. 1 pkt I, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. l pkt Z,które
nie są wykonywane vryłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj |ń nazwa tych instrumentów

finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić
nabycie akcji - nie dotyczy.

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, rcdzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów
finansowych - nie dotyczy

Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i7 i jej procentowy udział w ogólnej
liczbie głosów: 11.118.497 głosów, co stanowi ogółem 75,58Yo w ogólnej liczbie głosów
ptzypadających na wszystkie akcje Emitenta.
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Wiesław Żyznowski


