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Wrocław, dnia 10 sierpnia 2020 r. 
 
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych 
ul. Świt 79D, 52-225 Wrocław 
KRS: 0000025801, reprezentowane przez 
pełnomocnika  
radcę prawnego Jarosława Dzierżanowskiego 
adres do doręczeń jak wyżej 
 

 

Do: 

1. The Farm 51 Group Spółka Akcyjna 

       ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 15 

       44-102 Gliwice 

       KRS: 0000383606 

2. Komisja Nadzoru Finansowego 

       ul. Piękna 20 

       00-549 Warszawa 

 

 

Zawiadomienie o przekroczeniu przez pełnomocnika 

5% ogólnej liczby głosów w spółce The Farm 51 Group S.A. 
 

 

W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust.1 pkt 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 

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

do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej "ustawa o ofercie publicznej"), 

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych z siedzibą we Wrocławiu, adres siedziby: ul. Świt 79D,  

52-225 Wrocław, wpisane do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 

VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000025801 (zwane dalej 

również „Zawiadamiającym”) niniejszym zawiadamia o powzięciu w dniu 4 sierpnia 2020 r. informacji 

o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w spółce The Farm 51 Group Spółka Akcyjna z siedzibą 

w Gliwicach wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 

0000383606 w związku z otrzymaniem od akcjonariuszy The Farm 51 Group S.A. kolejnych 

pełnomocnictw upoważniających  do wykonywania wszystkich uprawnień akcjonariuszy na zwołanym 

na dzień 11 sierpnia 2020 r. Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ww. Spółki bez wiążących 

pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania. Jednocześnie Zawiadamiający wskazuje, że udzielone 

mu pełnomocnictwa obejmowały wyłącznie upoważnienie do wykonywania uprawnień akcjonariuszy 

na walnym zgromadzeniu stosownie do postanowień art. 412 § 3 Kodeksu spółek handlowych. 
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I. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie 

Przekroczenie przez Zawiadamiającego progu 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym 

Zgromadzeniu The Farm 51 Group S.A. zwołanym na 11 sierpnia 2020 r. nastąpiło w dniu 4 sierpnia 

2020 r. w wyniku otrzymania od 44-go akcjonariusza The Farm 51 Group S.A. pełnomocnictwa 

upoważniającego do wykonywania wszystkich uprawnień akcjonariusza na ww. Walnym 

Zgromadzeniu, w tym wykonywania prawa głosu – jako pełnomocnik – z 840 sztuk akcji bez wiążących 

pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania przez Zawiadamiającego. 

 

II. 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 

liczby głosów 

Przed otrzymaniem pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt I niniejszego zawiadomienia: 

1) Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych nie posiadało bezpośrednio żadnych akcji The Farm 

51 Group S.A.  

2) otrzymało pełnomocnictwa upoważniające do wykonywania wszystkich uprawnień akcjonariuszy 

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu The Farm 51 Group S.A. zwołanym na 11 sierpnia 

2020 r., w tym wykonywania prawa głosu – jako pełnomocnik – łącznie z 312976 akcji The Farm 51 

Group S.A. reprezentujących 4,99 % kapitału zakładowego The Farm 51 Group S.A. oraz 

uprawniających do oddania 312976 głosów, co stanowi 4,99 % udziału w ogólnej liczbie głosów 

na Walnym Zgromadzeniu The Farm 51 Group S.A. na podstawie pełnomocnictw od 43-ech 

akcjonariuszy, którzy nie wydali wiążących pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania przez 

Zawiadamiającego. 

 

III. 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. 

Po otrzymaniu pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt I niniejszego zawiadomienia Zawiadamiający 

został upoważniony do wykonywania wszystkich uprawnień akcjonariuszy na Nadzwyczajnym Walnym 

Zgromadzeniu The Farm 51 Group S.A. zwołanym na 11 sierpnia 2020 r., w tym do wykonywania prawa 

głosu – jako pełnomocnik – łącznie z 313816 akcji The Farm 51 Group S.A. reprezentujących 5,002 % 

kapitału zakładowego The Farm 51 Group S.A. oraz uprawniających do 313816 głosów, stanowiących 

5,002 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu The Farm 51 Group S.A. na podstawie pełnomocnictw 

od 44-ech akcjonariuszy, którzy nie wydali wiążących pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania 

przez Zawiadamiającego. 

 

Na dzień 10 sierpnia 2020 r., tj. na dzień niniejszego zawiadomienia, Stowarzyszenie Inwestorów 

Indywidualnych zostało upoważnione do wykonywania wszystkich uprawnień akcjonariuszy 

na Nadzwyczajnym Walnym zgromadzeniu The Farm 51 Group S.A. zwołanym na 11 sierpnia 2020 r., 

w tym wykonywania prawa głosu – jako pełnomocnik - – łącznie z 499322 akcji The Farm 51 Group S.A. 

reprezentujących 7,96 % kapitału zakładowego The Farm 51 Group S.A. oraz uprawniających 

do 499322 głosów, stanowiących 7,96 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu The Farm 51 
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Group S.A. na podstawie pełnomocnictw od 77-miu akcjonariuszy, którzy nie wydali wiążących 

pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania przez Zawiadamiającego. 

 

Udzielone Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych pełnomocnictwa dotyczą wyłącznie jednego 

walnego zgromadzenia The Farm 51 Group S.A., tj. zwołanego na 11 sierpnia 2020 r. Po wygaśnięciu 

pełnomocnictw udzielonych Zawiadamiającemu, tj. po zakończeniu Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia The Farm 51 Group S.A. zwołanego na 11 sierpnia 2020 r., Zawiadamiający nie będzie 

uprawniony do wykonywania głosu z jakichkolwiek akcji The Farm 51 Group S.A. 

 

IV. Podmioty zależne od Zawiadamiającego posiadające akcje Spółki 

Nie istnieją podmioty zależne od Zawiadamiającego, które posiadają akcje The Farm 51 Group S.A.  

 

V. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c. ustawy o ofercie publicznej 

Nie istnieją podmioty, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c. ustawy o ofercie publicznej, 

tj. Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych nie zawierało żadnej umowy, której przedmiotem jest 

przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji The Farm 51 Group S.A. 

 

VI. Liczba głosów z akcji, obliczonych w sposób określony w art. 69b ust. 2 ustawy o ofercie 

publicznej, do których nabycia są uprawnieni lub zobowiązani Zawiadamiający jako 

posiadacze instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) ustawy 

o ofercie publicznej, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 

pkt 2) ustawy o ofercie publicznej, 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 

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych nie posiada instrumentów finansowych, które po upływie 

terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniają lub zobowiązują ich posiadacza do nabycia akcji, 

z którymi związane są prawa głosu, wyemitowanych już przez The Farm 51 Group S.A., o których mowa 

w art. 69b ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej. 

 

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych nie posiada również instrumentów finansowych, które 

odnoszą się do akcji The Farm 51 Group S.A. w sposób pośredni lub bezpośredni i mają skutki 

ekonomiczne podobne do skutków instrumentów finansowych określonych w zdaniu poprzedzającym, 

o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej. 

 

VII. Liczba głosów z akcji Spółki, obliczanych w sposób określony w art. 69b ust. 3 ustawy 

o ofercie publicznej, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się 

instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2) ustawy o ofercie 

publicznej, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia 

tych instrumentów finansowych 

Nie dotyczy.  




