
Warszawa, 3 grudnia 2021r. 
New Gym SA 
ul. Solec 81B lok. A-51 
00-382 Warszawa  

Komisja Nadzoru Finansowego 
                                                                                                    ul. Piękna 20 
                                                                                                    00-549 Warszawa 

 
Eurosnack SA 
ul. Jasna 14/16A 
00-041 Warszawa 
(“Spółka”) 
  

Działając na podstawie art. 69 ust. 2 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 („Ustawa o ofercie”) w związku z: 

 transakcjami kupna akcji Spółki zawartymi w alternatywnym systemie obrotu w dniach: 
1) 21.10.2021 r. w liczbie 10.000, 
2) 17.11.2021 r. w liczbie 5.515, 
3) 22.11.2021 r. w liczbie 4.087, 
4) 26.11.2021 r. w liczbie 6.399 
5) 02.12.2021 r. w liczbie 3.241 
oraz 

 powzięciem informacji w dniu 29 listopada 2021 roku o wpisie w rejestrze przedsiębiorców, 
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego w dniu 28 listopada 2021 roku zmiany treści § 7 ust. 1 Statutu Spółki, 
uchwalonej uchwałą Zarządu Spółki w dniu 12 pazdziernika 2021 r. w sprawie podwyższenia 
kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji zwykłych 
na okaziciela serii M w ramach subskrypcji prywatnej, wyłączenia prawa poboru 
dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki 

niniejszym spółka New Gym SA zawiadamia o zmianie ogólnej liczby posiadanych przez spółkę New 
Gym SA bezpośrednio głosów w spółce Eurosnack SA. 
 
Przed w/w zmianami spółka New Gym SA posiadała 14.598.322 akcji stanowiących 44,48% kapitału 
zakładowego spółki Eurosnack SA uprawniających do 14.598.322 głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Spółki stanowiących 44,48% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.  
 
Po w/w zmianach spółka New Gym SA posiada 14.627.564 akcji stanowiących 42,88% kapitału 

zakładowego spółki Eurosnack SA uprawniających do 14.627.564 głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Spółki stanowiących 42,88% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.  

Spółka New Gym SA nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki. 
 
Spółka New Gym SA nie wyklucza zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od 
złożenia zawiadomienia. 
 
Spółka New Gym SA nie posiada informacji, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3 lit c. ustawy z dnia 
29 lipca 2005 roku o ofercie. 
 

 
________________________ 
Bogdan Małachwiej 
Prezes Zarządu 
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