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Zawiadomienie 

 

Niniejszym przekazuję Zawiadomienie o przekroczeniu 90% ogólnej liczby głosów w spółce Organic 

Farma Zdrowia S.A. („OFZ”) z siedzibą w Warszawie przez porozumienie akcjonariuszy OFZ 

(„Porozumienie”), w skład którego to Porozumienia wchodzą akcjonariusze: 

(i) EcorNaturaSi S.p.A. z siedzibą w Weronie, 

(ii) Przemysław Eliasz Tomaszewski, 

(iii) Sławomir Chłoń, 

jako osoba wskazana przez strony Porozumienia zgodnie z art. 87 ust. 3 Ustawy o ofercie. 

 

Przed przekroczeniem 90% ogólnej liczby głosów w OFZ, strony Porozumienia posiadały łącznie 

3.865.586 akcji OFZ, reprezentujących 4.491.311 głosów na walnym zgromadzeniu OFZ, stanowiących 

86,24% kapitału zakładowego OFZ i uprawniających do wykonywania 87,93% ogólnej liczby głosów w 

OFZ. 

Spośród akcji OFZ posiadanych przez strony Porozumienia, 3.100.811 stanowiły akcje na okaziciela 

OFZ, reprezentujące 3.100.811 głosów na walnym zgromadzeniu OFZ, stanowiące 69,18% kapitału 

zakładowego OFZ i uprawniające do wykonywania 60,7% ogólnej liczby głosów w OFZ, 139.050 

stanowiły akcje imienne OFZ, reprezentujące 139.050 głosów na walnym zgromadzeniu OFZ, 

stanowiące 3,1% kapitału zakładowego OFZ i uprawniające do wykonywania 2,72% ogólnej liczby 

głosów w OFZ, a 625.725 stanowiły akcje imienne OFZ uprzywilejowane co do głosu, reprezentujące 

1.251.450 głosów na walnym zgromadzeniu OFZ, stanowiące 13,96% kapitału zakładowego OFZ i 

uprawniające do wykonywania 24,5% ogólnej liczby głosów w OFZ, w tym: 

(i) EcorNaturaSi S.p.A. z siedzibą w Weronie posiadała 2.847.197 akcji OFZ reprezentujących 2.847.197 

głosów na walnym zgromadzeniu OFZ, stanowiących 63,52% kapitału zakładowego OFZ i 

uprawniających do wykonywania 55,74% ogólnej liczby głosów; 

(ii) Przemysław Eliasz Tomaszewski posiadał 360.437 akcji OFZ reprezentujących 638.537 głosów na 

walnym zgromadzeniu OFZ, stanowiących 8,04% kapitału zakładowego OFZ i uprawniających do 

wykonywania 12,5% ogólnej liczby głosów; 

(iii) Sławomir Chłoń posiadał 657.952 akcje OFZ reprezentujące 1.005.577 głosów na walnym 

zgromadzeniu OFZ, stanowiące 14,68% kapitału zakładowego OFZ i uprawniające do wykonywania 

19,69% ogólnej liczby głosów. 

 

Przekroczenie przez Porozumienie  90% ogólnej liczby głosów w OFZ nastąpiło w wyniku zdarzenia, 

polegającego na nabyciu w dniu 13 czerwca 2019 r., przez EcorNaturaSi S.p.A. z siedzibą w Weronie, 

300.000 akcji OFZ na okaziciela. 

 



W wyniku powyższego zdarzenia, strony Porozumienia posiadają łącznie 4.165.586 akcji OFZ, 

reprezentujących 4.791.311 głosów na walnym zgromadzeniu OFZ, stanowiących 92,93% kapitału 

zakładowego OFZ i uprawniających do wykonywania 93,8% ogólnej liczby głosów w OFZ. 

Spośród akcji OFZ posiadanych przez strony Porozumienia, 3.400.811 stanową akcje na okaziciela OFZ, 

reprezentujące 3.400.811 głosów na walnym zgromadzeniu OFZ, stanowiące 75,87% kapitału 

zakładowego OFZ i uprawniające do wykonywania 66,58% ogólnej liczby głosów w OFZ, 139.050 

stanowią akcje imienne OFZ, reprezentujące 139.050 głosów na walnym zgromadzeniu OFZ, 

stanowiące 3,1% kapitału zakładowego OFZ i uprawniające do wykonywania 2,72% ogólnej liczby 

głosów w OFZ, a 625.725 stanowią akcje imienne OFZ uprzywilejowane co do głosu, reprezentujące 

1.251.450 głosów na walnym zgromadzeniu OFZ, stanowiące 13,96% kapitału zakładowego OFZ i 

uprawniające do wykonywania 24,5% ogólnej liczby głosów w OFZ, w tym: 

(i) EcorNaturaSi S.p.A. z siedzibą w Weronie posiada 3.147.197 akcji OFZ reprezentujących 3.147.197 

głosów na walnym zgromadzeniu OFZ, stanowiących 70,21% kapitału zakładowego OFZ i 

uprawniających do wykonywania 61,61% ogólnej liczby głosów; 

(ii) Przemysław Eliasz Tomaszewski posiada 360.437 akcji OFZ reprezentujących 638.537 głosów na 

walnym zgromadzeniu OFZ, stanowiących 8,04% kapitału zakładowego OFZ i uprawniających do 

wykonywania 12,5% ogólnej liczby głosów; 

(iii) Sławomir Chłoń posiada 657.952 akcje OFZ reprezentujące 1.005.577 głosów na walnym 

zgromadzeniu OFZ, stanowiące 14,68% kapitału zakładowego OFZ i uprawniające do wykonywania 

19,69% ogólnej liczby głosów. 

 

Nie istnieją podmioty zależne od którejkolwiek ze stron Porozumienia posiadające akcje OFZ. 

Żadna ze stron Porozumienia nie jest stroną jakichkolwiek umów, których przedmiotem jest 

przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji OFZ w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. 

c Ustawy o ofercie. 

Żadna ze stron Porozumienia nie posiada, bezpośrednio lub pośrednio, instrumentów finansowych, o 

których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy o ofercie. 

 

 

W imieniu Porozumienia 

 

Przemysław Tomaszewski 

 

 


