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Skrócona nazwa emitenta: AIRWAY MEDIX S.A. 

Temat: Zawiadomienie od mBank S.A. w sprawie przekroczenia progu 5% ogólnej liczby głosów w 

Airway Medix S.A. 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji 

Treść raportu: 

Zarząd Airway Medix S.A (Spółka) informuje, iż w dniu 12 sierpnia 2016 r. do Spółki wpłynęło 

zawiadomienie od mBank S.A. sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie 

publicznej […]  o następującej treści: 

„Niniejszym, mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa („mBank”), na 

podstawie przepisów art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 3 lit b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 

o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego 

systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539, ze zm. dalej „Ustawa), 

informuje, że udział mBanku w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Airway Medix S.A. z 

siedzibą w Warszawie, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS 0000477329, („Spółka) przekroczył 5%. 

Przekroczenie progu nastąpiło w wyniku objęcia przez klientów mBank (w ramach usługi zarządzania 

portfelami instrumentów finansowych), w dniu 10.08.2016 r. akcji emisji serii C. 

W dniu 09.08.2016 r. na rachunkach zarządzanych przez mBank S.A. (prowadzonych w ramach usługi 

zarządzania portfelami instrumentów finansowych, z których mBank S.A. mógł w imieniu 

zleceniodawców wykonywać prawo głosu) zapisanych było 1 924 812 akcji Spółki, które stanowiły 3,5% 

udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniały mBank S.A. do wykonywania 1 924 812 głosów 

na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 3,5% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce. 

W wyniku objęcia akcji nowej emisji, w dniu 10.08.2016 r. na rachunkach mBanku oraz Klientów 

mBanku, prowadzonych w ramach usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych, z których 

mBank może w imieniu zleceniodawców wykonywać prawo głosu zapisanych było 3 174 812 akcji 

Spółki, które stanowiły 5,83% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniały mBank do 

wykonywania 3 174 812 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 5,83% udziału w ogólnej 

liczbie głosów w Spółce. 

Ponadto mBank informuje, że nie istnieją żadne podmioty zależne od mBanku, które posiadałyby akcje 

Spółki oraz że nie istnieją podmioty, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy.” 
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