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spółka M FOOD S.A. 

Ujawnienie stanu posiadania przez akcjonariusza. 

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi („Emitent” lub „Spółka) niniejszym powiadamia o otrzymaniu w dniu dzisiejszym 

od Pana Artura Błasika („Akcjonariusz”) informacji o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Spółki M FOOD S.A. powyżej 10 %. 

1)Zmiana udziału została spowodowana wpisem w dniu 31 stycznia 2022 roku przez Sąd Rejonowy dla Łodzi 

Śródmieścia w Łodzi zmian umowy spółki Inwestycje.pl ASI sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi w wyniku których Akcjonariusz 

uzyskał większość głosów na Zgromadzeniu Wspólników tej spółki, stając się wobec niej podmiotem dominującym. 

Spółka Inwestycje.pl ASI sp. z o.o. posiada 260 795 akcji Spółki. W wyniku tego zdarzenia, pośrednio tj. za 

pośrednictwem spółki Inwestycje.pl ASI sp. z o.o. Akcjonariusz stał się właścicielem 260 795 akcji Spółki 

2)Przed zajściem zdarzenia, o którym mowa w p. 1) Pan Artur Błasik posiadał bezpośrednio 362 554 akcje Spółki, które 

reprezentowały 6,94 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniały do 362  554 głosów, stanowiących 6,94% 

udziału w ogólnej liczbie głosów 

Przed zajściem zdarzenia nie istniały żadne podmioty zależne od Akcjonariusza posiadające akcje Spółki. 
 
3)Po zajściu zdarzenia o którym mowa w p 1) Akcjonariusz posiada bezpośrednio 362 554 akcje Spółki, które 

reprezentują 6,94% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniają do 362 554 głosów, stanowiących 6,94% 

udziału w ogólnej liczbie głosów. 

Po zajściu zdarzenia o którym mowa w p 1) Akcjonariusz posiada pośrednio za pośrednictwem spółki Inwestycje.pl ASI 

sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi 260 795 akcji Spółki które reprezentują 4,99% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 

uprawniają do 260 795 głosów, stanowiących 4,99% udziału w ogólnej liczbie głosów. 

Po zajściu zdarzenia o którym mowa w p 1) Akcjonariusz posiada łącznie bezpośrednio i pośrednio 623 349 akcji Spółki 

które reprezentują 11,93% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniają do 623 349 głosów, stanowiących 

11,93% udziału w ogólnej liczbie głosów. 

4)Jedynym podmiotem zależnym od Akcjonariusza posiadającym akcje Spółki jest spółka Inwestycje.pl ASI sp. z 

o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Łąkowej 3/5; 90-562 Łódź, KRS 0000890417. Spółka Inwestycje.pl ASI sp. z o.o. posiada 

260 795 akcji Spółki które reprezentują 4,99% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniają do 260 795 

głosów, stanowiących 4,99% udziału w ogólnej liczbie głosów. 

5)Łączna suma liczby głosów w Spółce oraz łączny procentowy udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce, o których 

mowa w art. 69 ust. 4, pkt 9 Ustawy o ofercie, posiadanych przez Akcjonariusza wynosi 623 349 głosów stanowiących 

11,93% udziału w ogólnej liczbie głosów.  

 

 

 

Podstawa prawna: 

Art.70 pkt.1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji 

 
Osoby reprezentujące spółkę: 

• Jerzy Gądek - Prezes Zarządu 
 
 


