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ZAWIADOMIENIE 

działając w imieniu The Miri Strategic Emerging Markets Fund LP – akcjonariusza Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie 

(„Spółka”) („Akcjonariusz”) oraz Miri Capital Management LLC z siedzibą w Bostonie, USA („Fundusz”) - podmiotu dominującego 

nad Akcjonariuszem, w wykonaniu obowiązku Akcjonariusza, określonego w art. 69 ust. 1 pkt. 2) ustawy o ofercie publicznej i 

warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa 

o Ofercie”) i art. 69 ust. 2 pkt 1) lit. a) Ustawy o Ofercie oraz w wykonaniu obowiązku Funduszu określonego w art. 69 ust. 1 pkt 2) 

Ustawy o Ofercie i w art. 69a ust. 1 w zw. z art. 87 ust. 5 pkt 1 Ustawy o Ofercie; informujemy, że w wyniku rejestracji przez sąd 

rejestrowy, w dniu 29 listopada 2022 r., zmian statutu Spółki skutkujących podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz łącznie 

z transakcjami dokonywanymi na rynku regulowanym przed tą datą oraz zmian w strukturze kapitału zakładowego Spółki (z którymi 

nie był związany obowiązek dokonania zawiadomienia przez Akcjonariusza ani Fundusz), doszło do zmniejszenia bezpośredniego 

udziału Akcjonariusza oraz pośredniego udziału Funduszu w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.  

Przed zmianą udziału Akcjonariusz posiadał bezpośrednio a Fundusz posiadał pośrednio 492.938 akcji Spółki, stanowiących 

11,39% kapitału zakładowego, uprawniających do oddania 492.938 głosów, co stanowiło 11,39% ogólnej liczby głosów.  

Po zmianie udziału Akcjonariusz posiada bezpośrednio a Fundusz posiada pośrednio 520.238 akcji Spółki, stanowiących 5,23%  

kapitału zakładowego, uprawniających do oddania 520.238 głosów, co stanowi 5,23% ogólnej liczby głosów.  

Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 2, 7 i 8 Ustawy o Ofercie, przysługujących bezpośrednio 

Akcjonariuszowi i pośrednio Funduszowi wynosi 520.238 akcji Spółki, stanowiących 5,23%  kapitału zakładowego, uprawniających 

do oddania 520.238 głosów, co stanowi 5,23% ogólnej liczby głosów.  

Nie istnieją podmioty zależne od Akcjonariusza i Funduszu posiadające akcje Spółki.  

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

Akcjonariusz i Fundusz nie posiadają instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy o Ofercie.  

 

W imieniu Akcjonariusza: 
________________________ 
Benjamin Griffith, CFA,  
CEO and Principal of Miri Capital Management LLC 
Managing Member of The Miri Strategic Emerging Markets Fund LP 
 
 
W imieniu Funduszu: 
________________________ 
Benjamin Griffith, CFA 
 


