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       Warszawa, dnia 8 października 2021 roku 

Akcjonariusz: 

CORVUS FIZ Aktywów Niepublicznych  

w Likwidacji  

ul. Krasińskiego 2A, 

01-601 Warszawa 

 

Reprezentowany przez Likwidatora: 

BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna  

ul. Kasprzaka 2 

01-211 Warszawa 

 

Adres do korespondencji: 

Biuro Reprezentacji i Likwidacji Funduszy Inwestycyjnych 

BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna  

ul. Grzybowska 78,  

00-844 Warszawa 

 

Do: 

Komisja Nadzoru Finansowego 

ul. Piękna 20 

00-549 Warszawa 

 

Spółka: 

EUROSNACK Spółka Akcyjna, 

ul. Jasna 14-16A, 

00-041 Warszawa 

 

 

DOTYCZY: Zawiadomienie o zbyciu akcji spółki publicznej EUROSNACK Spółka Akcyjna oraz 

zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej progu 10% 

 

Działając w imieniu Akcjonariusza - CORVUS FIZ Aktywów Niepublicznych w Likwidacji, Nr RFI 657, 

(dalej „Fundusz”), BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 2, 01-211 

Warszawa wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. 

Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer rejestru przedsiębiorców 

KRS 0000011571; NIP: 526-10-08-546, kapitał zakładowy w wysokości 147 518 782 zł w całości 

wpłacony (dalej „Bank”), jako likwidator Akcjonariusza, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 2) ustawy z 

dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2020 poz. 2080) (dalej 

„Ustawa”) niniejszym zawiadamiamy, że w dniu 8 października 2021 r., w następstwie transakcji zbycia 

akcji spółki EUROSNACK Spółka Akcyjna („Emitent” „Spółka”), udział Akcjonariusza w ogólnej liczbie 

głosów w Spółce zmniejszył się poniżej progu 10%.   
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1) data i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie: 

zgodnie z art. 69  ust. 4 pkt 1) Ustawy, w wyniku sprzedaży akcji Spółki dokonanej bezpośrednio 

przez Fundusz w dniu 8 października 2021 r., udział Funduszu w ogólnej liczbie głosów na 

Walnym Zgromadzeniu Spółki spadł poniżej progu 10% ogólnej liczby głosów. Zmiana stanu 

posiadania akcji Spółki nastąpiła w następstwie zawarcia transakcji poza rynkiem 

regulowanym. 

. 
2) liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym 

spółki oraz o liczba głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów: 
 

zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 2) Ustawy, bezpośrednio przed zmianą udziału Fundusz posiadał 

samodzielnie 3 633 708 (słownie: trzy miliony sześćset trzydzieści trzy tysiące siedemset 

osiem) akcji Spółki, które stanowiły 11,07 % kapitału zakładowego oraz uprawniały do 

wykonywania 3 633 708 (słownie: trzech milionów sześćset trzydzieści trzy tysięcy siedemset 

osiem) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i tym samym reprezentowały 11,07 % ogólnej 

liczby głosów w Spółce, 

 
3) liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz 

o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów: 

zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 3) Ustawy, po dokonaniu sprzedaży aktualnie Fundusz posiada 

samodzielnie 2 731 798 (słownie: dwa miliony siedemset trzydzieści jeden tysięcy siedemset 

dziewięćdziesiąt osiem) akcji Spółki, stanowiących 8,32 % kapitału zakładowego oraz 

uprawniających do 2 731 798 (słownie: dwóch milionów siedemset trzydzieści jeden tysięcy 

siedemset dziewięćdziesiąt osiem) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki i stanowiących 

8,32 % udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce. 

 
4) podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki; 

osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. C: 
 

brak 

5) osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. C: 
 

nie dotyczy 
 

6) liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest 
uprawniony lub zobowiązany 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, rodzaju lub nazwie tych instrumentów 
finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić 
nabycie akcji:  

nie dotyczy 
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7) liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób 
pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 
pkt 2, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych 
instrumentów finansowych: 

 
nie dotyczy 
 

8) łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowym udziale w 
ogólnej liczbie głosów: 

 
aktualnie Fundusz posiada samodzielnie 2 731 798 (słownie: dwa miliony siedemset trzydzieści 

jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem) akcji Spółki, stanowiących 8,32 % kapitału 

zakładowego oraz uprawniających do 2 731 798 (słownie: dwóch milionów siedemset 

trzydzieści jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem) głosów na Walnych 

Zgromadzeniach Spółki i stanowiących 8,32 % udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.  

 
 
 
 
        podpisy za Fundusz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
otrzymują: 
1) Eurosnack SA 
1) Komisja Nadzoru Finansowego 
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