
 

 

 

 

INFORMACJA PRASOWA 

 

Zarząd Novainvest S.A. zwiększa zaangażowanie w akcjonariacie  
 

Warszawa, 16 września 2011 roku – Novainvest S.A. – fundusz doradczo-inwestycyjny 

-  poinformował o zwiększeniu zaangażowania w akcjonariacie przez kluczowe osoby z 

Zarządu. W wyniku zawartych transakcji Wiceprezes Zarządu Novainvest S.A. nabył 4 

551 258 akcji stanowiących 29,23% udziału w kapitale zakładowym i głosach na WZ 

Novainvest S.A. Swoje zaangażowanie zwiększył także Prezes Zarządu Novainvest S.A. 

nabywając 70 000 akcji oraz osoba powiązana z członkiem rady nadzorczej nabywając 

415.000 akcji Novainvest S.A. 

-„Zwiększenie zaangażowania Zarządu w akcjonariacie Novainvest S.A. traktujemy jako 

deklaracje odnośnie naszej pewności co do potencjału wzrostu Novainvest S.A. Obecna 

wycena Novainvest S.A. na giełdzie znacznie od biega od jej wartości wewnętrznej. Przy 

obecnej cenie akcji na poziomie 0,27 groszy kapitalizacji sięga 4,2 mln zł tj. kilkakrotnie 

mniej niż posiadane przez nas udziały w spółkach zależnych.” – mówi Wiceprezes Zarządu 

Tomasz Bartel. 

Akcjonariat Novainvest S.A. na dzień 15 września 2011 r. 

Lp. Akcjonariusz 
Ilość akcji i 
głosów na 

WZA 

Udział w 
kapitale 

zakładowym 

Udział w głosach 
na WZA 

     1 Muedryco Investments LTD 2 730 000 17,53% 17,53% 
     2 Tomasz Bartel 4 551 258 29,23% 29,23% 
     3 Paradisus Capital LTD 3 306 738 21,23% 21,23% 
     4 Tadeusz Sawicki 1 150 100 7,39% 7,39% 
     6 Andrzej Macenowicz 210 000 1,35% 1,35% 
     7 Pozostali 3 624 829 23,28% 23,28% 
      Łączna liczba akcji  15 572 925 100% 100% 

  

W dniu 25.07. 2011 r. NWZA Novainvest S.A. uchwaliło skup akcji własnych o wartości do 1 

mln zł. 

-„Procedurę skupu akcji rozpoczniemy po ustabilizowaniu się sytuacji na rynkach 

finansowych, co pozwoli na uniknięcie walki ze spadkowym trendem, a tym samym na jak 

najbardziej efektywne wykorzystanie środków przeznaczonych na skup akcji. Minimalna cena 

akcji w ramach skupu została ustalona na poziomie 0,60 zł.” – dodaje wiceprezes Zarządu 

Tomasz Bartel. 

*** 

Novainvest S.A. jest spółką inwestycyjno-doradczą, działającą od 2008 roku. Działalność 

inwestycyjna spółki Novainvest S.A. koncentruje się na budowaniu portfela inwestycyjnego 

składającego się z młodych, dynamicznych spółek. Novainvest S.A. specjalizuje się w 

inwestycjach w innowacyjne przedsięwzięcia na różnym etapie rozwoju. Charakterystyczną 

cechą działalności Novainvest S.A. jest wykorzystywanie efektu synergii pomiędzy 



działalnością poszczególnych firm wchodzących w skład jej portfela inwestycyjnego. 

Uruchomienie lub zwiększenie finansowania wybranego projektu wpływa na wzrost 

sprzedaży i rentowności pozostałych spółek kontrolowanych przez Novainvest S.A. W ten 

sposób wykorzystując zależności występujące na rynku, Spółka tworzy portfel inwestycyjny o 

dużym potencjale rynkowym, którego celem jest uzyskanie ponadprzeciętnej stopy zwrotu z 

zainwestowanego kapitału. 

Więcej informacji: www.novainvest.com.pl 

 

Kontakt: 

 

Novainvest S.A.  

Telefon: (48) 22 311 24 00 

Fax: (48) 22 311 24 24 

e-mail: novainvest@novainvest.com.pl 
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