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Zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie 

Data: 13.10.2014 r. 

Zarząd HM Inwest S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że otrzymał w dniu dzisiejszym, tj. 
13.10.2014 r. od spółek Timedix LTD z siedzibą w Nikozji i Timedix Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 
zawiadomienia  w trybie art. 69  ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539 z późn. zm. - „Ustawa”). 
Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce HM Inwest S.A. zgodnie z przedmiotowymi 
Zawiadomieniami nastąpiła na skutek zdarzeń przedstawionych poniżej. 
Spółka Timedix LTD w dniu 09.10.2014 r. w wyniku Umowy przeniesienia akcji tytułem aportu, 
przeniosła na rzecz Spółki Timedix Sp. z o.o.  wszystkie posiadane dotychczas 2 201 966 akcji spółki 
pod firmą HM Inwest S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wąchockiej 3/1, 03-934 Warszawa, co 
stanowi 94,25% udziału w kapitale zakładowym HM Inwest S.A. i uprawnia do oddania 2 201 966 
głosów stanowiących 94,25 %udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu HM Inwest 
S.A. Przed datą w/w zdarzenia Spółka Timedix Sp. z o.o. nie posiadała akcji HM Inwest S.A. 
Zatem obecnie:  
- spółka Timedix LTD nie posiada akcji ani udziału w kapitale zakładowym HM Inwest S.A. 
- spółka Timedix Sp. z o.o. posiada 2 201 966 akcji spółki pod firmą HM Inwest S.A., co stanowi 
94,25% udziału w kapitale zakładowym HM Inwest S.A. i uprawnia do oddania 2 201 966 głosów 
stanowiących 94,25 %udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu HM Inwest S.A. 
W okresie 12 miesięcy od złożenia w/w zawiadomienia żadna z w/w spółek nie planuje zwiększenia 
udziałów w ogólnej liczbie głosów. Podmiotem zależnym od Timedix LTD jest Timedix Sp. z o.o., która 
posiada akcje HM Inwest S.A. Timedix Sp. z o.o. poinformowała, iż nie istnieją podmioty zależne od 
Timedix Sp. z o.o., które posiadają akcje Spółki. 
Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy. 
 

 

Podstawa prawna: 

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych  

 

Osoby reprezentujące spółkę: 

Piotr Hofman - Prezes Zarządu 

Marcin Mielcarz – Wiceprezes Zarządu 

 

 

 


