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ZAWIADOMIENIE 

Ja, niżej podpisany Filip Jeleń, działając w imieniu własnym („Zawiadamiający”), w wykonaniu 
obowiązku określonego w art. 69 ust. 1 pkt 1)  ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i 
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 
spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”), niniejszym zawiadamiam, że w wyniku realizacji zawartej 
w dniu 9 grudnia 2022 r. pomiędzy Zawiadamiającym jako pożyczkodawcą a UNISONO CAPITAL 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółką komandytowo-akcyjną z siedzibą w Warszawie, jako 
pożyczkobiorcą umowy pożyczki 250.000 akcji spółki Pure Biologics Spółka Akcyjna z siedzibą we 
Wrocławiu, ul. Duńska 11, 54-427 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000712811, posiadającej numer NIP: 
8943003192 oraz REGON: 021305772, kapitał zakładowy 321.400,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia 
jeden tysięcy czterysta złotych 00/100) w pełni opłacony („Spółka”) w dniu 27 stycznia 2023 r. doszło 
do zwrotu 250.000 akcji Spółki na rzecz Zawiadamiającego („Transakcja”) co w konsekwencji 
doprowadziło do zmiany stanu posiadania przez Zawiadamiającego akcji Spółki tj. przekroczenia progu 
5% ogólnej liczby głosów w Spółce.     
 
Przed Transakcją Zawiadamiający posiadał 26.117 akcji Spółki, stanowiących 0,81% udziału w kapitale 
zakładowym Spółki, uprawniających do 26.117 głosów, co stanowiło 0,81% ogólnej liczby głosów w 
Spółce. 

Po Transakcji Zawiadamiający posiada 276.117 akcji Spółki, stanowiących 8.59% udziału w kapitale 
zakładowym Spółki, uprawniających do 276.117 głosów, co stanowi 8.59% ogólnej liczby głosów w 
Spółce. 
 
Zawiadamiający nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki. Brak jest osób, o których 
mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) Ustawy o Ofercie. 
  
Zawiadamiający nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy o 
Ofercie.    
 
Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 3), 7) i 8) Ustawy o Ofercie oraz 
jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów wskazane zostały powyżej i wynoszą 276.117 głosów, co 
stanowi 8.59% ogólnej liczby głosów w Spółce. 
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