Warszawa, dnia 21 stycznia 2020 roku
ZG INVESTMENTS SP. Z O. O. SP. K
(„Akcjonariusz”)

Biomass Energy Project S.A
ul. Filtrowa 27
85-467 Bydgoszcz
Komisja Nadzoru Finansowego
Piękna 20
00-549 Warszawa
INFORMACJA
PRZEKAZYWA NA NA PODSTAWIE ART. 69 UST. 1 USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ
I WARUNKACH WPROWADZ ANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DO
ZORGANI ZOWANEGO SYSTEMU OBROTU I SPÓŁKACH PUBLICZNY CH
W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentó w finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz
o spó łkach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1639, tj., dalej: „Ustawa o ofercie”), działając w imieniu ZG
Investments sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000757023 (dalej: „Akcjonariusz”)
niniejszym zawiadamiam, iż w związku ze sprzedażą łącznie 1.000.850 akcji Biomass Energy Project S.A
z siedzibą w Bydgoszczy („Emitent” lub „Spółka”) przez Akcjonariusza w dniach 15-21 stycznia 2020
roku, zmniejszył się udział Akcjonariusza w ogó lnej liczbie głosó w w Spó łce.
W związku z powyższym, zmieniła się ogó lna liczba głosó w na Walnym Zgromadzeniu Spó łki,
posiadanych przez Akcjonariusza.
1) Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:
Sprzedaż w dniach 15-21 stycznia 2020 roku przez Akcjonariusza na rynku NewConnect łącznie
1.000.850 akcji Emitenta.
2) Liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale
zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie
głosów:
Przed zaistnieniem powyższego zdarzenia Akcjonariusz posiadał 8.500.000 akcji Emitenta
reprezentujących 10,27 proc. Udziału w kapitale zakładowym Spó łki oraz 10,27 proc udziału w głosach
na Walnym Zgromadzeniu Spó łki.
3) Liczbie 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:
Po zaistnieniu powyższego zdarzenia Akcjonariusz posiada 7.499.150 akcji Emitenta reprezentujących
9,06 proc. udziału w kapitale zakładowym Spó łki oraz 9,06 proc. udziału w głosach na Walnym
Zgromadzeniu Spó łki.

4) Podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje
Spółki:
Informuję, że nie istnieją takie podmioty.
5) Osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c:
Informuje, iż nie istnieją podmioty o któ rych mowa w art. 87 ust 1 pkt 3) lit c) Ustawy o ofercie.
6) Liczbie głosów z akcji, obliczonej 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:
Informuję, iż Akcjonariusz nie posiada instrumentó w finansowych, o któ rych mowa w art. 69b ust. 1
pkt. 1 oraz art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie.
7) Liczbie głosów z akcji, obliczonej 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:
Brak takich głosó w.
8) Łącznej sumie liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowym udziale
w ogólnej liczbie głosów:
Akcjonariusz posiada bezpośrednio 7.499.150 akcji Emitenta reprezentujących 9,06 proc. udziału
w kapitale zakładowym Spó łki oraz 9,06 proc. udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spó łki.
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komplementariusza Akcjonariusza, któ ry posiada łącznie 1.000.000 akcji Emitenta stanowiących 1,21
proc. Udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawnionych do 1.000.000 głosó w na Walnym
Zgromadzeniu reprezentujących 1,21 proc. udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spó łki oraz
jego żoną Barbarą Gąsior, któ ra posiada łącznie 2.500.000 akcji Emitenta stanowiących 3,02 proc.
udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawnionych do 1.000.000 głosó w na Walnym
Zgromadzeniu reprezentujących 3,02 proc. udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spó łki łącznie
pośrednio posiada 13,29 proc. udziału w kapitale zakładowym Spó łki oraz 10.999.150 głosó w na
Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 13,29 proc. udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spó łki.
__________________________
Zbigniew Gąsior
Prezes Zarządu komplementariusza tj.
ZG Investments sp. z o.o.
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