
Raport bieżący nr 47/2022 

Data sporządzenia: 2022-10-14 

Skrócona nazwa emitenta: AIRWAY MEDIX S.A. 

Temat: Korekta zawiadomienia otrzymanego w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej o zmianie 

stanu posiadania w ogólnej liczbie głosów w Airway Medix S.A.  

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

Treść raportu:   

Działając na podstawie art. 70 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], Zarząd Airway Medix S.A ["Spółka"] informuje, że w dniu 14 października 2022 

r. Spółka otrzymała od Adiuvo Investments S.A. korektę zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej 

liczbie głosów w Spółce, którego treść Spółka przekazuje poniżej: 

„W nawiązaniu do zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Airway Medix S.A. 

(Spółka, Emitent, Airway Medix), które zostało przekazane do publicznej wiadomości przez Spółkę 

raportem bieżącym nr 37/2022, Adiuvo Investments S.A. (Adiuvo, Zawiadamiający) niniejszym 

zawiadamia, że w wyniku niezamierzonej pomyłki w treści ww. zawiadomienia Adiuvo wskazało, że w 

dniu 12 sierpnia 2022 r. doszło do zbycia przez Zawiadamiającego 620.248 akcji Spółki, podczas gdy 

właściwa liczba zbytych akcji to 1.063.989 akcji (w wyniku niezamierzonej omyłki w treści pierwotnego 

zawiadomienia omyłkowo zamiast liczby sprzedanych akcji wskazano łączną wartość dokonanej 

transakcji).  

Wobec powyższego, rozliczenie transakcji sprzedaży z dnia 12 sierpnia 2022 r. przez Adiuvo 1.063.989 

akcji Spółki spowodowało zmianę dotychczasowego stanu posiadania akcji Airway Medix przez Adiuvo 

o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów w Airway Medix. 

Przed zawarciem ww. transakcji, według stanu zaraportowanego w dniu 19 sierpnia 2022 r. (publikacja 

raportu bieżącego Airway Medix nr 34/2022) stan posiadania akcji Airway Medix przez Adiuvo 

obejmował 21.038.876 akcji Airway Medix, co stanowi 36,01% udziału w kapitale zakładowym Airway 

Medix i uprawnia 21.038.876 głosów co stanowi 36,01% ogólnej liczby głosów. 

W wyniku rozliczenia transakcji zbycia w dniu 12 sierpnia 2022 r. 1.063.989 akcji Airway Medix stan 

posiadania akcji Airway Medix przez Adiuvo uległ zmniejszeniu o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów 

w Airway Medix i wyniósł 19.974.887 akcji Airway Medix, co stanowi 34,19% udziału w kapitale 

zakładowym Airway Medix i uprawnia do 19.974.887 głosów co stanowi 34,19% ogólnej liczby głosów. 

W konsekwencji ww. pomyłki również treść zawiadomienia Adiuvo opublikowanego przez Airway 

Medix raportem bieżącym nr 44/2022 o kolejnej zmianie stanu posiadania akcji Airway Medix o co 

najmniej 1% ogólnej liczby głosów w Airway Medix nie uwzględnia liczby akcji wynikającej z wskazanej 

powyżej omyłki i pełnej liczby akcji sprzedanych przez Adiuvo w dniu 12 sierpnia 2022 r.   

Mając na uwadze powyższe, zgodnie z art. 69 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie 

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 

obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa) Adiuvo niniejszym zawiadamia, że: 

(1) w związku z transakcjami zbycia akcji Airway Medix w dniach 26-30 września 2022 r., o których 

Spółka informowała raportem bieżącym nr 44/2022, 



(2) oraz w związku z transakcjami zbycia akcji Airway Medix w dniach 3-7 października 2022 r., o których 

Spółka informowała raportem bieżącym nr 45/2022, 

(3) uwzględniając przy tym różnicę wynikającą z ww. błędu odnoszącego się do liczby akcji sprzedanych 

w dniu 12 sierpnia 2022 r., 

- w wyniku rozliczenia ww. transakcji, aktualny stan posiadania akcji Airway Medix przez Adiuvo wynosi 

18.557.138 akcji, co stanowi 31,77% udziału w kapitale zakładowym Airway Medix i uprawnia do 

18.557.138 głosów co stanowi 31,77% ogólnej liczby głosów. 

Przed zawarciem ww. transakcji (z zastrzeżeniem pkt 1-3 powyżej i dokonanego sprostowania liczby 

akcji sprzedanych  w dniu 12 sierpnia 2022 r.), według stanu zaraportowanego w dniu 19 sierpnia 2022 

r. (publikacja raportu bieżącego Airway Medix nr 34/2022) stan posiadania akcji Airway Medix przez 

Adiuvo obejmował 21.038.876 akcji Airway Medix, co stanowi 36,01% udziału w kapitale zakładowym 

Airway Medix i uprawnia 21.038.876 głosów co stanowi 36,01% ogólnej liczby głosów. 

W wyniku rozliczenia ww. transakcji (wskazanych w pkt 1-3 powyżej i dokonanego sprostowania liczby 

akcji sprzedanych  w dniu 12 sierpnia 2022 r.),  stan posiadania akcji Airway Medix przez Adiuvo uległ 

zmniejszeniu o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów w Airway Medix i aktualnie wynosi 18.557.138 

akcji, co stanowi 31,77% udziału w kapitale zakładowym Airway Medix i uprawnia do 18.557.138 

głosów co stanowi 31,77% ogólnej liczby głosów. 

Adiuvo wchodzi w skład Grupy Orenore dla której podmiotem dominującym jest Orenore Investments 

Limited. Poprzez udziały w podmiotach z Grupy Orenore podmiotem dominującym dla Airway Medix 

w rozumieniu art. 4 pkt 14 lit. a) Ustawy pozostaje Pan Marek Orłowski. 

Jednocześnie Adiuvo informuje, iż nie istnieją podmioty zależne od Adiuvo posiadające akcje Airway 

Medix, jak również nie istnieją podmioty, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy. 

Dodatkowo Adiuvo informuje, że nie istnieją instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69 ust. 4 

pkt 7-9 Ustawy.” 

 


