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Zawiadomienie akcjonariuszy działających w porozumieniu  

o posiadanej liczbie głosów   

 

Niżej podpisani Artur Błasik, January Ciszewski – działający w imieniu własnym oraz JR Holding ASI S.A., Artur 

Górski – działający w imieniu Imperio ASI S.A., Jerzy Gądek - działający w imieniu własnym oraz wspólnie z 

Piotrem Rogalskim i Anną Rogalską w imieniu APJ Trust sp. z o.o. sp. j., Anna Rogalska – działająca w imieniu 

własnym oraz wspólnie z Piotrem Rogalskim i Jerzym Gądkiem w imieniu APJ Trust sp. z o.o. sp. j. (dalej zwani 

łącznie „Akcjonariuszami”), działający wspólnie jako strony porozumienia Akcjonariuszy (dalej zwanego 

„Porozumieniem”) spółki M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej zwanej „Spółką”), o którym mowa w art. 87 

ust. 1 pkt. 5) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej zwanej „Ustawą”), na 

podstawie przepisu art. 69 ust. 2 pkt 2) Ustawy zawiadamiamy, iż Akcjonariusze działając jako Porozumienie, 

zmniejszyli udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, o co najmniej 2% ogólnej liczby 

głosów.  

 



1) Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:  

 

W dniu 14 marca 2022 roku zależna od Artura Błasika, będącego stroną Porozumienia, spółka Inwestycje.pl ASI 

Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przeniosła na podstawie umów cywilno-prawnych własność 173 214 akcji Spółki 

na rzecz osób trzecich. W wyniku tych czynności prawnych Artur Błasik pośrednio, tj. za pośrednictwem spółki 

Inwestycje.pl ASI Sp. z o.o., zbył 173 214 akcji Spółki. 

 

2) Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki 

oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 

 

Przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1) powyżej, liczba akcji i liczba głosów posiadana przez 

poszczególnych Akcjonariuszy wynosiła: 

1) Pan Artur Błasik posiadał: 

a) bezpośrednio 366 320 akcji Spółki, które stanowiły 7,01 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniały do 

wykonywania 366 320 głosów, co stanowiło 7,01 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki; 

b) pośrednio przez spółkę Inwestycje.pl ASI Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (ul. Łąkowa 3/5, 90-562 Łódź, 

KRS: 0000890417), w stosunku do której jest podmiotem dominującym, 260 795 akcji Spółki, które 

stanowią 4,99 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 260 795 głosów, co stanowi 

4,99 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

Łącznie bezpośrednio i pośrednio Pan Artur Błasik posiadał 627 115 akcji Spółki, które stanowiły 12 % 

kapitału zakładowego Spółki i uprawniały do wykonywania 627 115 głosów, co stanowiło 12 % ogółu głosów 

na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

2) Pan January Ciszewski bezpośrednio nie posiadał akcji Spółki oraz posiadał pośrednio przez spółkę JR 

Holding Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (ul. Grzegórzecka 

67D/26, 31-559 Kraków, KRS: 0000393811), w stosunku do której jest podmiotem dominującym, 314 500 

akcji Spółki, które stanowiły 6,02 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniały do wykonywania 314 500 

głosów, co stanowiło 6,02 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki; Łącznie bezpośrednio i 

pośrednio Pan January Ciszewski posiadał 314 500 akcji Spółki, które stanowiły 6,02 % kapitału zakładowego 

Spółki i uprawniały do wykonywania 314 500 głosów, co stanowiło 6,02 % ogółu głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Spółki; 

3) JR Holding Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie posiadała 314 500 

akcji Spółki, które stanowiły 6,02 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniały do wykonywania 314 500 

głosów, co stanowiło 6,02 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki; 

4) Imperio Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie posiadała 300 000 akcji Spółki, 

które stanowiły 5,74% kapitału zakładowego Spółki i uprawniały do wykonywania 300 000 głosów, co 

stanowiło 5,74 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki; 

5) APJ Trust Sp. z o.o. Sp.j. z siedzibą w Łodzi posiadała 2 985 633 akcje Spółki, które stanowiły 57,13 % 

kapitału zakładowego Spółki i uprawniały do wykonywania 2 985 633 głosów, co stanowiło 57,13 % ogółu 

głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki; 



6) Pan Jerzy Gądek bezpośrednio posiadał 6 634 akcje Spółki które stanowiły 0,13 % kapitału zakładowego 

Spółki i uprawniały do wykonywania 6 634 głosów, co stanowiło 0,13 % ogółu głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Spółki; Pani Anna Rogalska bezpośrednio nie posiadała akcji Spółki; Pan Jerzy Gądek oraz 

Pani Anna Rogalska posiadali pośrednio przez spółkę APJ Trust Sp. z o.o. Sp.j. z siedzibą w Łodzi (ul. 

Karolewska 1, 90-560 Łódź; KRS: 0000919201), w stosunku do której są wspólnie podmiotami 

dominującymi, 2 985 633 akcje Spółki, które stanowiły 57,13 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniały 

do wykonywania 2 985 633 głosów, co stanowiło 57,13 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki; 

Łącznie bezpośrednio i pośrednio Pan Jerzy Gądek i Pani Anna Rogalska posiadali 2 992 267 akcji Spółki, 

które stanowiły 57,25 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniały do wykonywania 2 992 267 głosów, co 

stanowiło 57,25 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

 

Przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1) powyżej, Akcjonariusze działający jako strony 

Porozumienia posiadali łącznie 4 233 882 akcji Spółki, które stanowiły 81,01% kapitału zakładowego Spółki i 

uprawniały do 4 233 882 głosów, co stanowi 81,01 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

3) Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba 

głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:  

Aktualnie, liczba akcji i liczba głosów posiadana przez poszczególnych Akcjonariuszy wynosi: 

1) Pan Artur Błasik posiada: 

a) bezpośrednio 366 320 akcje Spółki, które stanowią 7,01 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do 

wykonywania 366 320 głosów, co stanowi 7,01 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki; 

b) pośrednio przez spółkę Inwestycje.pl ASI Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (ul. Łąkowa 3/5, 90-562 Łódź, 

KRS: 0000890417), w stosunku do której jest podmiotem dominującym, 87 581 akcji Spółki, które 

stanowią 1,68 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 87 581 głosów, co stanowi 

1,68 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

Łącznie bezpośrednio i pośrednio Pan Artur Błasik posiada 453 901 akcji Spółki, które stanowią 8,68 % 

kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 453 901 głosów, co stanowi 8,68 % ogółu głosów 

na Walnym Zgromadzeniu Spółki; 

 

2) Pan January Ciszewski bezpośrednio nie posiada akcji Spółki oraz posiada pośrednio przez spółkę JR Holding 

Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (ul. Grzegórzecka 67D/26, 31-

559 Kraków, KRS: 0000393811), w stosunku do której jest podmiotem dominującym, 314 500 akcji Spółki, 

które stanowią 6,02% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 314 500 głosów, co stanowi 

6,02 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki; Łącznie bezpośrednio i pośrednio Pan January 

Ciszewski posiada 314 500 akcji Spółki, które stanowią 6,02 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do 

wykonywania 314 500 głosów, co stanowi 6,02 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki; 

3) JR Holding Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie posiada 314 500 akcji 

Spółki, które stanowią 6,02% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 314 500  głosów, 

co stanowi 6,02 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki; 



4) Imperio Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie posiada 300 000 akcji Spółki, które 

stanowią 5,74% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 300 000 głosów, co stanowi 5,74 

% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki; 

5) APJ Trust Sp. z o.o. Sp.j. z siedzibą w Łodzi posiada 2 985 633 akcje Spółki, które stanowią 57,13 % kapitału 

zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 2 985 633 głosów, co stanowi 57,13 % ogółu głosów na 

Walnym Zgromadzeniu Spółki; 

6) Pan Jerzy Gądek bezpośrednio posiada 6 634 akcje Spółki które stanowią 0,13 % kapitału zakładowego Spółki 

i uprawniają do wykonywania 6 634 głosów, co stanowi 0,13 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Spółki; Pani Anna Rogalska bezpośrednio nie posiada akcji Spółki; Pan Jerzy Gądek oraz Pani Anna Rogalska 

posiadają pośrednio przez spółkę APJ Trust Sp. z o.o. Sp.j. z siedzibą w Łodzi (ul. Karolewska 1, 90-560 

Łódź; KRS: 0000919201), w stosunku do której są wspólnie podmiotami dominującymi, 2 985 633 akcje 

Spółki, które stanowią 57,13 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 2 985 633 głosów, 

co stanowi 57,13 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki; Łącznie bezpośrednio i pośrednio Pan 

Jerzy Gądek i Pani Anna Rogalska posiadają 2 992 267 akcji Spółki, które stanowią 57,25 % kapitału 

zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 2 992 267 głosów, co stanowi 57,25 % ogółu głosów na 

Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

 

Aktualnie, Akcjonariusze działający jako strony Porozumienia posiadają łącznie 4 060 668 akcji Spółki, które 

stanowią 77,70 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 4 060 668  głosów, co stanowi 

77,70 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

4) Podmioty zależne od Akcjonariuszy dokonujących zawiadomienia, posiadające akcje Spółki:  

Jednocześnie informujemy, że: 

- Pan Jerzy Gądek oraz Pani Anna Rogalska posiadają wspólnie podmiot zależny tj. spółkę APJ Trust Sp. z o.o. 

Sp.j. z siedzibą w Łodzi (ul. Karolewska 1, 90-560 Łódź; KRS: 0000919201), która posiada 2 985 633 akcji Spółki, 

które stanowią 57,13 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 2 985 633 głosów, co stanowi 

57,13 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,   

- Pan January Ciszewski posiada podmiot zależny tj. spółkę JR Holding Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka 

Akcyjna z siedzibą w Krakowie (ul. Grzegórzecka 67D/26, 31-559 Kraków, KRS: 0000393811), która posiada 

314 500 akcji Spółki, które stanowią 6,02% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 314 500 

głosów, co stanowi 6,02 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, 

- Pan Artur Błasik posiada podmiot zależny tj. spółkę Inwestycje.pl ASI Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (ul. Łąkowa 

3/5, 90-562 Łódź, KRS: 0000890417), która posiada 87 581 akcji Spółki, które stanowią 1,68% kapitału 

zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 87 581 głosów, co stanowi 1,68 % ogółu głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Spółki.  

 

5) Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie:  

- brak jest w stosunku do Akcjonariuszy osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c, 

 



6) Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy o ofercie, do których nabycia 

jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b 

ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy 

o ofercie, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych 

instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie,  

w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:  

- żaden z Akcjonariuszy nie jest uprawniony ani zobowiązany do nabycia jakichkolwiek akcji Spółki jako 

posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o 

których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, a w związku 

z tym liczba głosów z akcji obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy wynosi 0 (zero), 

 

7) Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy o ofercie, do których w 

sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 

2 Ustawy o ofercie, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacia wygaśnięcia tych 

instrumentów finansowych:  

- żaden z Akcjonariuszy nie posiada głosów z akcji, obliczonych zgodnie z art. 69b ust. 3 Ustawy, do których w 

sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2) 

Ustawy, w związku z tym liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy wynosi 0 

(zero), 

 

8) Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie 

głosów:  

- łączna suma liczby głosów posiadanych przez Akcjonariuszy wynosi 4 060 668 głosów, co stanowi 77,70 % 

ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.  

 

Data: 18 marca 2022 roku 
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