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Warszawa, 08.07.2021 r. 

Nr pisma: RC/  2537  /SJ/2021 
 

 

 

Centrum Medyczne Enel-Med S.A. 

Pan/Pani Prezes Zarządu 

ul. Zygmunta Słomińskiego 19/lok.524 

00-195 Warszawa 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE 

 

Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 w związku z art. 69b ust. 1 i 2  ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej 

i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach p ublicznych (j.t. Dz. U. 

poz. 2080 z 2020 roku) Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. występujące w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego 

PZU „Złota Jesień” (OFE PZU) niniejszym zawiadamia, że: 

 

1) w dniu 5 lipca br. na rachunku OFE PZU zdeponowanych zostało 2 172 000 (słownie: dwa miliony sto siedemdziesiąt 

dwa tysiące) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E (nowej emisji) spółki Centrum Medyczne Enel-Med SA  

(Enel-Med) objętych w drodze subskrypcji prywatnej, poza rynkiem obrotu, które oznaczono kodem PLENLMD00041; 

 

2) w dniu 6 lipca br., na podstawie umowy „Zapis na akcje sprzedawane” spółki C entrum Medyczne Enel - Med S.A., w 

związku z przeprowadzoną ofertą publiczną na akcje zwykłe na okaziciela (ISIN: PLENLMD00017), za pośrednictwem 

KDPW przeniesione zostało 458 000 (słownie: czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji  Enel-Med na rachunek OFE 

PZU, łącznie w ramach dwóch transakcji poza obrotem zorganizowanym. 

 

Powyższe zdarzenia są realizacją umów zawartych przez OFE PZU w dniu 28 czerwca 2021 r., opisanych szczegółowo w Raporcie 

bieżącym Enel-Med nr 27/2021, dotyczących: 

1) objęcia (umowa subskrypcji) 2 172 000 (słownie: dwa miliony sto siedemdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela 

serii E (nowej emisji) w drodze subskrypcji prywatnej, poza rynkiem obrotu; 

2) złożenia i opłacenia (na podstawie umowy zapisu na akcje sprzedawane) na 400 000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji 

zwykłych na okaziciela (ISIN: PLENLMD00017), zdematerializowanych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi, sprzedawanych  w  ramach oferty publicznej przez sprzedającego akcjonariusza Enel-Med; 

3) złożenia i opłacenia (na podstawie umowy zapisu na akcje sprzedawane) na 58 000 (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy) 

akcji zwykłych na okaziciela (ISIN: PLENLMD00017), zdematerializowanych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

obrocie instrumentami finansowymi, sprzedawanych  w  ramach oferty publicznej przez sprzed ającego akcjonariusza 

Enel-Med. 

 

 

Udział OFE PZU w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów w spółce Enel -Med, przed i po powyższych zdarzeniach, przedstawiają 

poniższe zestawienia. 

Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. 
Zarząd 
Al. Jana Pawła II 24 
00-133 Warszawa 
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 Liczba akcji/PDA 

 Procentowy udział w 

obecnym  kapitale 

zakładowym spółki   Liczba głosów 

 Procentowy udział w 

obecnej ogólnej  liczbie 

głosów 

 Stan przed przydziałem PDA nowej emisji  seri i  E 

( ISIN: PLENLMD00041)  i  przed rozliczeniem 

zapisów na akcje zwykłe na okaziciela   ( ISIN: 

PLENLMD00017)   akcje zwykłe,  na okaziciela  ( ISIN: PLENLMD00017) 2 064 287 8,759% 2 064 287 8,759%

Umowy zawarte w dniu 28 czerwca 2021 r. 1) umowa objęcia akcji nowej emisji serii E 2 172 000                      9,216% 2 172 000                       9,216%

2) umowa zapisu na akcje sprzedawane (akcje zwykłe na 

okaziciela ISIN: PLENLMD00017) 400 000                         1,697% 400 000                          1,697%

3) umowa zapisu na akcje sprzedawane (akcje zwykłe na 

okaziciela ISIN: PLENLMD00017) 58 000                            0,246% 58 000                             0,246%

Łącznie:  1) ,  2)  i  3)   2 630 000              11,160% 2 630 000               11,160%

 Liczba akcji/PDA 

 Procentowy udział w 

obecnym  kapitale 

zakładowym spółki   Liczba głosów 

 Procentowy udział w 

obecnej ogólnej  liczbie 

głosów 

Stan po przydziale PDA emisji  seri i  E ( ISIN: PLENLMD00041)  i  po rozliczeniu zapisów na akcje zwykłe na okaziciela   ( ISIN: PLENLMD00017)  

akcje zwykłe,  na okaziciela  ( ISIN: PLENLMD00017)  2 522 287              10,703% 2 522 287               10,703%

PDA akcji nowej emisji serii E (ISIN: PLENLMD00041; 

notowane na GPW pod nazwą ENELMEDPDA) 2 172 000                      9,216% 2 172 000                       9,216%

4 694 287              19,919% 4 694 287               19,919%

 Liczba akcji  

 Procentowy udział w 

docelowym  kapitale 

zakładowym spółki   Liczba głosów 

 Procentowy udział w 

docelowej ogólnej  

liczbie głosów 

akcje zwykłe,  na okaziciela  ( ISIN: PLENLMD00017)  2 522 287              8,919% 2 522 287               8,919%

prawa do akcji  nowej emisji  seri i  E ( ISIN: 

PLENLMD00041; notowane na GPW pod nazwą 

ENELMEDPDA) 2 172 000              7,680% 2 172 000               7,680%

4 694 287              16,599% 4 694 287               16,599%

Udziały w odniesieniu do aktualnie zarejestrowanego kapitału i  uprawnień do posiadanych głosów

Udziały w odniesieniu do aktualnie zarejestrowanego kapitału i  uprawnień co do posiadanych głosów

Łącznie akcje i  PDA 

Udziały w odniesieniu do docelowego kapitału i  uprawnień co do posiadanych głosów,  po 

zarejestorwaniuw przez właściwy są rejestrowy nowej  emisji  akcji  seri i  E ( ISIN: PLENLMD00041)  i  

zamianie PDA na akcje

Łącznie akcje i  PDA (po realizacji  wszystkich umów z 28 czerwca br.)
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OFE PZU informuje, że: 

 nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje spółki  Centrum Medyczne Enel-Med SA, 

 nie zachodzi sytuacja wskazana w art. 69 ust. 4 pkt 6 ww. ustawy. 

 

W imieniu OFE PZU  reprezentowanego przez PTE PZU S.A.: 
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