
Wrocław, 17 listopada 2021 r. 

Millennials Venture Capital ASI S.A. 
Ul. Walońska 7/66  
50-413 Wrocław 
KRS: 0000550161 
(zawiadamiający) 

Komisja Nadzoru Finansowego 

ul. Piękna 20 

00-549 Warszawa 

skr. poczt. 419 

ZAWIADOMIENIE W TRYBIE ART. 69 USTAWY O OFERCIE 

Na podstawie 69 ust. 1 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 („Ustawa o Ofercie”), niniejszym zawiadamiam, że w wyniku zarejestrowania 

podwyższenia kapitału tj. 1.428.572 akcji serii D spółki Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

(„Spółka”) i objęcia wskazanej wyżej liczby akcji w całości przez Millennials Venture Capital ASI S.A., 

nastąpiła zmiana stanu posiadania łącznej liczby akcji Spółki. Stan posiadania akcji Spółki uległ 

zwiększeniu z poziomu 2,51%,  do 11,07%    tym samym wzrósł powyżej 10% ogólnej liczby głosów na 

Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

Przed dokonaniem sprzedaży Zawiadamiający posiadał 372.093 akcji Spółki, co stanowiło 2,51% 

kapitału zakładowego Spółki oraz 2,51%  ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

Po objęciu akcji serii D Zawiadamiający posiada 1.800.665 akcji Spółki, co stanowi 11,07%  kapitału 

zakładowego Spółki oraz 11,07% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

Podmioty zależne od Zawiadamiającego nie posiadają akcji Spółki. 

Zawiadamiający nie jest stroną umów dotyczących przekazania uprawnienia do wykonywania prawa 

głosu z akcji Spółki w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c. Ustawy o Ofercie. 

Zawiadamiający nie posiada instrumentów finansowych, które po upływie terminu zapadalności 

bezwarunkowo uprawniają lub zobowiązują ich posiadacza do nabycia akcji, z którymi związane są 

prawa głosu, wyemitowanych już przez Spółkę, o których mowa w art. 69b ust. l pkt 1 Ustawy o Ofercie.  

Zawiadamiający nie posiada instrumentów finansowych, które odnoszą się do akcji Spółki w sposób 

pośredni lub bezpośredni i mają skutki ekonomiczne podobne do skutków instrumentów finansowych 

określonych w akapicie poprzedzającym, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie. 

W związku z tym, że Zawiadamiający nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 

69b ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy o Ofercie, łączna suma liczby głosów w spółce oraz jej procentowy udział w 

ogólnej liczbie głosów w Spółce, o którym mowa w art. 69 ust. 4 pkt 9 Ustawy o Ofercie, odpowiada 

liczbie głosów i procentowemu udziałowi w ogólnej liczbie głosów w Spółce, wskazanym powyżej. 
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