
March 18th, 2021 

 

Od/from: 

Laufey AB  

Berzeliigatan 19 

41253 Göteborg 

 

Do/to: 

Komisja Nadzoru Finanowego 

Pl. Powstańców Warszawy 1 

00-950 Warszawa 

 

Do:  

Fintech Ventures S.A.  

ul. Przeskok 2 

00-032 Warszawa 

 

 

Szanowni Państwo / Dear Sirs  

 

Działając w imieniu Laufey AB będącej spółką w 
100% dominującą wobec Lofar AB 
(„Zawiadamiający”), na podstawie art. 69 oraz 
art. 69a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie 
publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego 
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 
(„Ustawa”), niniejszym zawiadamiam o 
pośrednim zmniejszeniu dotychczas 
posiadanego udziału w Fintech Ventures S.A. 
(„Spółka”) poniżej progu 5% ogólnej liczby 
głosów w Spółce.  
 
Pośrednie zmniejszenie dotychczas posiadanego 
udziału nastąpiło na skutek zbycia przez 
Zawiadamiającego w dniu 15 marca 2021 r. 
100% udziałów Lofar AB, tj. podmiotu 
posiadającego 20 036 000 akcji Spółki, 
stanowiących 27,83 % kapitału zakładowego 
Spółki oraz uprawniających do wykonywania 
20 036 000 głosów na walnym zgromadzeniu 
Spółki stanowiących 27,83 % ogólnej liczby 
głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.  
 

Acting on behalf of Laufey AB, which is the fully 
dominant company of Lofar AB (hereinafter the 
“Notifying Party”), pursuant to Article 69 and 
Article 69a of the Act of 29 July 2005 on Public 
Offering the Conditions for Introducing Financial 
Instruments to organised Trading, and on Public 
Companies (hereinafter the “Act”), I hereby 
notify of an indirect reduction of my 
shareholding in Fintech Ventures S.A. 
(hereinafter the “Company”) below the 
threshold of 5% of the total number of votes in 
the Company. 
 
The shareholding was indirectly reduced as a 
result of the sale by the Notifying Party on 15 
March 2021 100% of shares in Lofar AB, ie an 
entity holding 20 036 000 shares in the 
Company, representing 27.83% of the 
Company's share capital and carrying 20 036 000 
votes at the Company's general meeting, which 
constitute 27.83% of the total number of votes 
at the general meeting of the Company.  

Przed rozliczeniem umowy, Zawiadamiający 
posiadał pośrednio 20 036 000 akcji Spółki, 
stanowiących 27,83 % kapitału zakładowego 
Spółki oraz uprawniających do wykonywania 20 
036 000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki 

Prior to the settlement of the agreement, the 
Notifying Party held indirectly 20 036 000 shares 
in the Company, constituting 27.83 % of the 
Company's share capital and carrying 20 036 000 
votes at the general meeting of the Company, 



stanowiących 27,83 % ogólnej liczby głosów na 
walnym zgromadzeniu Spółki. 
 
Przed rozliczeniem umowy, Zawiadamiający nie 
posiadał bezpośrednio akcji Spółki. 
 

which constitute 27.83 % of the total number of 
votes at the general meeting of the Company. 
 
Before the settlement of the agreement, the 
Notifying Party did not hold directly any shares 
of the Company. 
 

Bezpośrednio po rozliczeniu umowy, 
Zawiadamiający nie posiada akcji Spółki 
bezpośrednio ani pośrednio.  

Immediately after settlement of the agreement, 
the Notifying Party does not hold any shares of 
the Company directly or indirectly.  

Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 
ust. 1 pkt 3 lit. c. Ustawy. 

The persons referred to in Article 87.1.3.c) of 
the Act are not occurring. 
 

Zawiadamiającemu nie przysługują głosy z akcji 
Spółki, do których nabycia Zawiadamiający jest 
uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz 
instrumentów finansowych, o których mowa w 
art. 69b ust. 1 pkt 1) Ustawy oraz instrumentów 
finansowych o których mowa w art. 69b ust. 1 
pkt 2) Ustawy, które nie są wykonywane 
wyłącznie przez rozliczenie pieniężne. 

The Notifying Party is not entitled to exercise any 
voting rights attached to the shares in the 
Company that a Notifying Party is entitled or 
required to acquire as a holder of the financial 
instruments referred to in Art. 69b.1.1) of the 
Act and the financial instruments referred to in 
Art. 69b.1.2) of the Act that are not exercisable 
solely by means of a cash settlement. 
 

Zawiadamiający nie przysługują głosy z akcji 
Spółki, do których w sposób pośredni lub 
bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, 
o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2) Ustawy. 

The Notifying Party is not entitled to any voting 
rights attached to the Company’s shares to 
which the financial instruments referred to in 
Art. 69b.1.2) of the Act relate directly or 
indirectly. 
 

 


