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RAPORT BIEŻĄCY NUMER 18 / 2019   
Z DNIA 26 CZERWCA 2019 R. 

Tytuł: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na 
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Medinice S.A. w dniu 26 
czerwca 2019 r. 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % 

Działając zgodnie z art.70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i 
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. nr 184 poz. 1539 ze zmianami) 
Zarząd Medinice S.A. przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co 
najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, 
które odbyło się w dniu 25 kwietnia 2019 r., na którym to Zgromadzeniu było 
wykonywanych 1.552.880 (46,01% - udziału w ogólnej liczbie głosów) głosów z 
posiadanych akcji. 
 
1. SANJEEV CHOUDHARY, któremu przysługiwało 1.502.880 głosów na walnym 
zgromadzeniu, które stanowiły 96,78% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu 
w dniu 26 czerwca 2019 r. i które stanowią 44,53% udziału w ogólnej liczbie głosów 
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