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Warszawa, dnia 4 stycznia 2022 r. 
 
 
 
 
 

Groclin S.A  
ul. Słowiańska 4 
62-065 Grodzisk Wielkopolski 

 
 

 
ZAWIADOMIENIE 

 

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach  

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych („Ustawa”),  Silesia House Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, 

ul. Żelazna 51/53, 00–841 Warszawa, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez 

Sąd Okręgowy w Warszawie, Wydział VII Cywilny Rodzinny i Rejestrowy, pod numerem RFI 499 

(„Zawiadamiający”) przekazuje poniższe informacje dotyczące zaangażowania Zawiadamiającego 

w Groclin S.A. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Słowiańska 4, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe 

Miasto i Wilda pod numerem KRS: 0000136069 („Spółka”). 

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

zawiadomienie  

W dniu 30 grudnia 2021 r. w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zostało 

zarejestrowane podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 107.097.917 akcji serii J 

Spółki, z których 6.783.035 zostało objętych przez Zawiadamiającego. 

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 dniem 30 grudnia 2021 r. Zawiadamiający nie posiadał akcji 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 

W związku z objęciem akcji Spółki w dniu 30 grudnia 2021 r. Zawiadamiający posiadał 6.783.035 akcji  

zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących po zaokrągleniu 5,67% udziału w kapitale zakładowym 

Spółki i uprawniających do 6.783.035 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 

w zaokrągleniu 5,67% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

4) Podmioty zależne od Zawiadamiającego, posiadające akcje Spółki 

Według stanu na dzień 30 grudnia 2021 r. Zawiadamiający nie posiadał żadnych podmiotów zależnych, 

które posiadałyby akcje Spółki. 
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5) Informacje o osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy  

Według stanu na dzień 30 grudnia 2021 r., nie istniały osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) 

Ustawy. 

6) Liczba głosów z akcji Spółki, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy, do 

których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany Zawiadamiający jako posiadacz 

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

instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, które nie są 

wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów 

finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może 

nastąpić nabycie akcji 

Według stanu na dzień 30 grudnia 2021 r., Zawiadamiający nie posiadał instrumentów finansowych, 

o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 oraz 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy. 

7) Liczba głosów z akcji Spółki, obliczona w sposób określony w 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, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz 

data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych 

Według stanu na dzień 30 grudnia 2021 r.,, Zawiadamiający nie posiadał instrumentów finansowych, o 

których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy.  

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

ogólnej liczbie głosów. 

Nie dotyczy. Informacje zostały podane odpowiednio w pkt 3, 6 i 7. 

 

W imieniu Zawiadamiającego: 

 

Krzysztof Madej Anna Tanecka 
Prezes Zarządu Mount Towarzystwo 

Funduszy Inwestycyjnych S.A. 
Prokurent Mount Towarzystwo Funduszy 

Inwestycyjnych S.A. 
dokument podpisany kwalifikowanym  

podpisem elektronicznym 
dokument podpisany kwalifikowanym  

podpisem elektronicznym 
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