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Zawiadomienie 

Jako jedyny udziałowiec Venher Invest sp.z.o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000551238, będąc wobec niej podmiotem dominującym na
podstawie art. 4 pkt 14 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca  
2005 r. (Dz. U. Nr 184. poz. 1539. z późniejszymi zmianami), która to jest Akcjonariuszem 
Investment Friends Capital Spółka Akcyjna wpisanej do KRS pod numerem 0000267789(dalej IFC 
S.A.) niniejszym w wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 1 pkt. 2 w zw. z art. 69a ust. 1 
pkt. 3 wyżej wymienionej ustawy, zawiadamiam o:

Pośrednim przekroczeniu progu 10% oraz pośrednim zejściu poniżej progu 10% oraz progu
5% w ogólnej liczbie głosów IFC S.A. 

Zawiadamiający informuje, iż w dniu 23 października 2015 roku  w wyniku transakcji zawartych 
przez Venher Invest sp.z.o.o. zwiększył zaangażowanie w IFC S.A. powyżej progu 10% w ogólnej 
liczbie głosów wskutek transakcji zbycia oraz nabycia zawartych na rynku regulowanym Giełdy 
Papierów Wartościowych w Warszawie o 3 524 akcji , co stanowi 0,04% udziału w kapitale 
zakładowym oraz uprawnia do oddania 3 524 głosów co stanowi 0,04% udziału w ogólnej liczbie 
głosów. 
Zawiadamiający informuje, iż przed zdarzeniem opisanym powyżej posiadał za pośrednictwem 
Venher Invest sp.z.o.o. na koniec dnia 22 października 2015 roku 750 136 akcji IFC S.A., co 
stanowiło 9,99 % udziału w kapitale zakładowym oraz uprawniało do oddania 750 136 głosów co 
stanowiło 9,99% udziału w ogólnej liczbie głosów. 
Zawiadamiający informuje, iż po zdarzeniu opisanym powyżej posiadał za pośrednictwem Venher 
Invest sp.z.o.o. na koniec dnia 23 października 2015 roku 753 660 akcji IFC S.A., co stanowiło 
10,04% udziału w kapitale zakładowym oraz uprawniało do oddania 753 660 głosów co stanowiło 
10,04% udziału w ogólnej liczbie głosów. 

Ponadto zawiadamiający informuje, iż w dniu 26 października 2015 roku w wyniku transakcji 
zawartych przez Venher Invest sp.z.o.o. zmniejszył zaangażowanie w IFC S.A. poniżej progu 10% 
w ogólnej liczbie głosów wskutek transakcji zbycia oraz nabycia zawartych na rynku regulowanym 
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie o 77 673 akcji , co stanowi 1,03% udziału w kapitale
zakładowym oraz uprawnia do oddania 77 673 głosów co stanowi 1,03% udziału w ogólnej liczbie 
głosów. 
Zawiadamiający informuje, iż przed zdarzeniem opisanym powyżej posiadał za pośrednictwem 
Venher Invest sp.z.o.o. na koniec dnia 25 października 2015 roku 753 660 akcji IFC S.A., co 
stanowiło 10,04 % udziału w kapitale zakładowym oraz uprawniało do oddania 753 660 głosów co 
stanowiło 10,04% udziału w ogólnej liczbie głosów. 
Zawiadamiający informuje, iż po zdarzeniu opisanym powyżej za pośrednictwem Venher Invest 
sp.z.o.o. na koniec dnia 26 października 2015 roku 675 987 akcji IFC S.A., co stanowiło 9,00% 
udziału w kapitale zakładowym oraz uprawniało do oddania 675 987 głosów co stanowiło 9,00% 
udziału w ogólnej liczbie głosów. 



Ponadto zawiadamiający informuje, iż w dniu 29 października 2015 roku w wyniku transakcji 
zawartych przez Venher Invest sp.z.o.o. zmniejszył zaangażowanie w IFC S.A. poniżej progu 5% w
ogólnej liczbie głosów wskutek transakcji zbycia oraz nabycia zawartych na rynku regulowanym 
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie o 513 329 akcji , co stanowi 6,84% udziału w 
kapitale zakładowym oraz uprawnia do oddania 513 329 głosów co stanowi 6,84% udziału w 
ogólnej liczbie głosów. 
Zawiadamiający informuje, iż przed zdarzeniem opisanym powyżej posiadał za pośrednictwem 
Venher Invest sp.z.o.o. na koniec dnia 28 października 2015 roku 679 509 akcji IFC S.A., co 
stanowiło 9,05 % udziału w kapitale zakładowym oraz uprawniało do oddania 679 509 głosów co 
stanowiło 9,05% udziału w ogólnej liczbie głosów. 
Zawiadamiający informuje, iż po zdarzeniu opisanym powyżej posiadał za pośrednictwem Venher 
Invest sp.z.o.o. na koniec dnia 29 października 2015 roku 166 180 akcji IFC S.A., co stanowiło 
2,21% udziału w kapitale zakładowym oraz uprawniało do oddania 166 180 głosów co stanowiło 
2,21% udziału w ogólnej liczbie głosów. 

Ponadto Zawiadamiający informuje, iż inne podmioty poza Venher Invest sp.z.o.o podmioty od 
niego zależne nie posiadają akcji IFC S.A.,oraz,że Zawiadamiający nie zawierał żadnych 
porozumień ani umów których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnień do wykonywania prawa
głosu.

Zawiadamiająca informuje, iż rozważa zarówno zmniejszenie jak i zwiększenie udziału w ogólnej 
liczbie głosów w IFC S.A.

Do wiadomości:
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