Torslanda, June 22nd, 2021
Od / From:
1.

Anders Holmstedt
Sandviksvägen 27B
42338 Torslanda

Do / To:
1.

Komisja Nadzoru Finansowego
ul. Piękna 20
00-549 Warsaw (Poland)

2.

Fintech Ventures S.A.
ul. Przeskok 2
00-032 Warsaw (Poland)

ZAWIADOMIENIE

NOTIFICATION

Ja, niżej podpisany, Anders Holmstedt, działając w imieniu

I, hereby signed, Anders Holmstedt, acting on my own

własnym zwani „Zawiadamiającym”) na podstawie art. 69

“Notifier”), pursuant to article 69 section 1 item 2) of the

ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie

Act of July 29th, 2005 on Public Offering, Conditions

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów

Governing the Introduction of Financial Instruments to

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o

Organised Trading, and Public Companies (Uniform Text:

spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2080; dalej:

Journal of Laws 2020, item 2080; the “Act on Public

„Ustawa

związku

Offering”), inform that due to the increase of share capital

z podwyższeniem kapitału zakładowego Fintech Ventures

of Fintech Venture S.A. (the “Issuer”), the total number of

S.A. (dalej: „Emitent”) zmienił się stan posiadania akcji

votes at the general meeting of Issuer has changed.

o

Ofercie”)

informuję,

iż

w

w ogólnej liczbie głosów Emitenta.
1.

Data i rodzaj zdarzenia

1.

Date and kind of the event

Zmniejszenie dotychczas posiadanego udziału nastąpiło na

The decrease of shareholding took place as a result of the

skutek podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta

Issuer's share capital increase through the issuance of

poprzez emisję akcji serii D, o czym Zawiadamiający

series D shares, of which the Notifiers became aware on

dowiedzieli się w dniu 16 czerwca 2021 roku.

June 16th, 2021.

2.

Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i

2.

The number of stocks held before the change and

ich procentowy udział w kapitale zakładowym

their percentage share in the Issuer’s capital

Emitenta oraz liczba głosów z tych akcji i ich

stock, and the number of votes from the stocks

procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na

and their percentage share in the total number

walnym zgromadzeniu Emitenta

of votes at the Issuer’s general meeting

Przed ww. zdarzeniem zawiadamiający Anders Holmstedt

Prior to the above-mentioned event, the notifier Anders

posiadał:

Holmstedt held:



bezpośrednio

21.867.289

akcji

Emitenta

reprezentujących 30,37% w kapitale zakładowym

-

directly 21,867,289 stocks of Issuer, representing
30.37% of the Issuer’s capital stock, which authorizes

Emitenta

i

21.867.289

uprawniających
głosów

na

do

wykonywania

to exercise 21,867,289 votes at the general meeting,

Walnym

Zgromadzeniu

representing 30.37% the total number of votes of the

Emitenta, stanowiących 30,37% w ogólnej liczbie
głosów Emitenta;


Issuer;
-

indirectly – through Lofar AB, as a result of conclusion

pośrednio – przez Lofar AB, na skutek ustnego

by the Company of an oral agreement with

porozumienia zawartego przez Spółkę ze Stallbacken

Stallbacken Invest Fintech AB - 20,036,000 stocks of

Invest Fintech AB - 20.036.000 akcji Emitenta

Issuer, representing 27.83% of the Issuer’s capital

reprezentujących 27,83% w kapitale zakładowym

stock, which authorizes to exercise 20,036,000 votes

Emitenta

i

20.036.000

do

wykonywania

at the general meeting, representing 27.83% the

Walnym

Zgromadzeniu

total number of votes of the Issuer.

uprawniających
głosów

na

Emitenta, stanowiących 27,83% w ogólnej liczbie
głosów Emitenta.
Prior to the above-mentioned event, the notifying
Przed ww. zdarzeniem zawiadamiająca Spółka :


nie

posiadała

bezpośrednio

Company:

jakichkolwiek

akcji

Emitenta;


-

did not hold directly any stocks of Issuer;

-

held indirectly – through Lofar AB, as a result of

posiadała pośrednio – przez Lofar AB, na skutek

conclusion by the Company of an oral agreement

ustnego porozumienia zawartego przez Spółkę ze

with Stallbacken Invest Fintech AB - 20,036,000

Stallbacken Invest Fintech AB - 20.036.000 akcji

stocks of Issuer, representing 27.83% of the Issuer’s

Emitenta

capital stock, authorizing to exercise 20,036,000

reprezentujących

zakładowym

Emitenta

wykonywania

20.036.000

27,83%

i

w

kapitale

uprawniających
głosów

na

votes at the general meeting, representing 27.83%

do

the total number of votes of the Issuer.

Walnym

Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 27,83% w
ogólnej liczbie głosów Emitenta.
3.

Liczba akcji posiadanych po zmianie udziału i ich

3.

Number of stocks held after the change in the

procentowy udział w kapitale zakładowym

share and their percentage share in the Issuer’s

Emitenta oraz liczba głosów z tych akcji i ich

capital stock and the number of votes from the

procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na

stocks and their percentage share in the total

walnym zgromadzeniu Emitenta

number of votes at the Issuer’s general meeting

W skutek zdarzenia, o którym mowa w pkt 1 powyżej,

Upon the event, indicated in point 1 above, the notifier

zawiadamiający Anders Holmstedt posiada:

Anders Holmstedt:



bezpośrednio

21.867.289

akcji

Emitenta

-

directly

21,867,289

stocks

of

Issuer,

reprezentujących 26,54% w kapitale zakładowym

representing 26,54% of the Issuer’s capital stock,

Emitenta
21.867.289

i

do

wykonywania

which authorizes to exercise 21,867,289 votes at the

Walnym

Zgromadzeniu

general meeting, representing 26,54% the total

uprawniających
głosów

na

number of votes of the Issuer;

Emitenta, stanowiących 26,54% w ogólnej liczbie
głosów Emitenta;


holds

-

holds indirectly – through Lofar AB, as a result of

pośrednio – przez Lofar AB, na skutek ustnego

conclusion by the Company of an oral agreement

porozumienia zawartego przez Spółkę ze Stallbacken

with Stallbacken Invest Fintech AB - 20,036,000

Invest Fintech AB - 20.036.000 akcji Emitenta

stocks of Issuer, representing 24,31% of the Issuer’s

reprezentujących 24,31% w kapitale zakładowym

capital

Emitenta

i

20.036.000

uprawniających
głosów

na

stock,

which
at

the

to

general

exercise

do

wykonywania

20,036,000

Walnym

Zgromadzeniu

representing 24,31% the total number of votes of the

Emitenta, stanowiących 24,31% w ogólnej liczbie

votes

authorizes

meeting,

Issuer.

głosów Emitenta.

W skutek zdarzenia, o którym mowa w pkt 1 powyżej,
zawiadamiająca Spółka:


nie posiada bezpośrednio jakichkolwiek akcji Emitenta;



pośrednio – przez Lofar AB, na skutek ustnego
porozumienia zawartego przez Spółkę ze Stallbacken
Invest Fintech AB - 20.036.000 akcji Emitenta
reprezentujących 24,31% w kapitale zakładowym
Emitenta

i

20.036.000

uprawniających
głosów

na

do

wykonywania

Walnym

Zgromadzeniu

Emitenta, stanowiących 24,31% w ogólnej liczbie

Upon the event, indicated in point 1 above, the Company:
-

does not hold directly any stocks of Issuer;

-

holds indirectly – through Lofar AB, as a result of
conclusion by the Company of an oral agreement
with Stallbacken Invest Fintech AB - 20,036,000
stocks of Issuer, representing 24,31% of the Issuer’s
capital

stock,

20,036,000

which

votes

at

authorizes
the

to

general

exercise
meeting,

representing 24,31% the total number of votes of the
Issuer.

głosów Emitenta.

4.

Informacje

o

podmiotach

Zawiadamiającego,

zależnych

posiadających

od

4.

akcje

Information on subsidiaries to the Notifier,
which holds the stocks of the Issuers

Emitenta
Podmiotem posiadającym akcje Emitenta, zależnym w

The subsidiary to the Notifiers, which holds the stocks of the

stosunku

skutek

Issuer, is - as a result of conclusion by the Company of an

porozumienia co do wykonywania prawa głosu w Lofar AB,

agreement with Stallbacken Invest Fintech AB regarding the

zawartego przez Spółkę z Stallbacken Invest Fintech AB –

exercise of the voting rights in Lofar AB – the company

spółka pod firmą Lofar AB, która posiada 20.036.000 akcji

under the business name Lofar AB, which holds 20,036,000

Emitenta reprezentujących 24,31% w kapitale zakładowym

stocks of Issuer, representing 24,31% of the Issuer’s capital

Emitenta i uprawniających do wykonywania 20.036.000

stock, which authorizes to exercise 20,036,000 votes at the

głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących

general meeting, representing 24,31% the total number of

24,31% w ogólnej liczbie głosów Emitenta.

votes of the Issuer.

5.

do

Zawiadamiających

jest

-

na

Informacje o osobach, o których mowa w art. 87

5.

ust. 1 pkt 3 lit c Ustawy o Ofercie

Information on persons referred to in Article 87,
section, 1 item 3, letter C of the Act on Public
Offering

Brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c

There are no persons, referred to in Article 87, section, 1

Ustawy o Ofercie.

item 3, letter C of the Act on Public Offering.

6.

Liczba głosów z akcji Emitenta, obliczona w

6.

Number of votes from the Issuer’s stocks,

sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy o

calculated in the manner specified in article 69b,

Ofercie, do których nabycia jest uprawniony lub

section 2 of the Act on Public Offering, the

zobowiązany

podmiot

od

acquisition of which is authorized or obliged the

posiadacz

Notifier’s subsidiary as the holder of the

instrumentów finansowych, o których mowa w

financial instruments referred to in article 69b

art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie, oraz

section 1 item 1 of the Act on Public Offering and

instrumentów finansowych, o których mowa w

financial instruments referred to in article 69b

art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie, które nie

section 1 item 2 of the Act on Public Offering,

są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie

which are no performed solely by monetary

pieniężne,

tych

settlement, type or name of the financial

ich

instruments, date of its expiration, and date or

wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym

term on which the stocks will be acquired or may

nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji

be acquired.

Zawiadamiającego

instrumentów

rodzaju

zależy

jako

lub

nazwie

finansowych,

dacie

Nie dotyczy.
7.

Not applicable.

Liczba głosów z akcji Emitenta, obliczona w

Number of votes from the stocks of the Issuer,

sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustaw o

calculated in the manner specified in the article

Ofercie, do których w sposób pośredni lub

69b, section 3 of the Act on Public Offering, to

bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe,

which apply directly or indirectly the financial

o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o

instruments referred to in article 69n section 1

Ofercie, rodzaju lub nazwie tych instrumentów

item 2 of the Act on Public Offering, type or

finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych

name of the financial instruments and the date

instrumentów finansowych

of financial instruments expiry

Nie dotyczy.
8.

7.

Not applicable.

Łączna suma liczby głosów wskazanych na

8.

Total sum of votes indicated on the basis of

podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowym udziale

points 3, 6 and 7 and tis percentage share in the

w ogólnej liczbie głosów Emitenta

total number of votes of the Issuer

Informacje zostały podane odpowiednio w pkt 3, 6 i 7

The information is provided in points 3, 6 and 7 above.

powyżej.

______________________________
Anders Holmstedt

