
Strona 1 z 2 

Warszawa, 16.04.2021 r. 

Łukasz Gralec 

adres korespondencyjny: 

ul. Szeligowska 42 

01-320 Warszawa 

Komisja Nadzoru Finansowego 

ul. Piękna 20 

00-549 Warszawa 

skr. poczt. 419 

Erato Energy ASI S.A. 

(dawniej: Tech Invest Group ASI S.A.) 

ul. Fiołkowa 3 

52-200 Wysoka 

 

ZAWIADOMIENIE W TRYBIE ART. 69 USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ I WARUNKACH 

WPROWADZANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DO ZORGANIZOWANEGO SYSTEMU OBROTU 

ORAZ O SPÓŁKACH PUBLICZNYCH 

Ja, niżej podpisany Łukasz Gralec, działając w imieniu własnym, zgodnie z 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 (Dz. U. 2020 poz. 2080 z późn. zm., 

dalej: „Ustawa”), informuję, że w dniu 16 kwietnia 2021 r. dokonałem zbycia 8.500.000 akcji serii I, nie-

wprowadzonych do zorganizowanego obrotu, Erato Energy ASI S.A. (dawniej: Tech Invest Group 

ASI S.A.) z siedzibą w Wysokiej wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem 0000347674 (dalej: „Emitent”). Zbycie to odbyło się w ramach utworzonego przeze mnie 

w dniu 16 kwietnia 2021 r. programu motywacyjnego dla pracowników/współpracowników Erato 

Energy Sp. z o.o. (spółka w 100% zależna od Emitenta). Sprzedane akcje objęte są zobowiązaniem wobec 

mnie do ich niezbywania przez okres 12 miesięcy. 

Stan posiadania przeze mnie akcji Emitenta przed zdarzeniem: 

– 98.688.153 akcje uprawniające do oddania 98.688.153 głosów (56,43% w kapitale zakładowym 

oraz w ogólnej liczbie głosów), z czego: 

o 58.016 akcji uprawniających do oddania 58.016 głosów (0,03% w kapitale zakładowym 

oraz w ogólnej liczbie głosów) to akcje zwykłe (nieuprzywilejowane), na okaziciela, wprowa-

dzone do obrotu na rynku NewConnect; 

o 98.630.137 akcji uprawniających do oddania 98.630.137 głosów (56,40% w kapitale zakłado-

wym oraz w ogólnej liczbie głosów) to akcje zwykłe (nieuprzywilejowane), imienne, serii I, nie-

wprowadzone do zorganizowanego obrotu. 

Stan posiadania przeze mnie akcji Emitenta po zdarzeniu: 

– 90.188.153 akcje uprawniające do oddania 90.188.153 głosów (51,57% w kapitale zakładowym 

oraz w ogólnej liczbie głosów), z czego: 

o 58.016 akcji uprawniających do oddania 58.016 głosów (0,03% w kapitale zakładowym 

oraz w ogólnej liczbie głosów) to akcje zwykłe (nieuprzywilejowane), na okaziciela, wprowa-

dzone do obrotu na rynku NewConnect; 
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o 90.130.137 akcji uprawniających do oddania 90.130.137 głosów (51,54% w kapitale zakłado-

wym oraz w ogólnej liczbie głosów) to akcje zwykłe (nieuprzywilejowane), imienne, serii I, nie-

wprowadzone do zorganizowanego obrotu. 

Brak jest głosów, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt. 7-8 Ustawy, co oznacza, że powyższe dane odnoszą 

się także do łącznej liczby głosów, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 9 Ustawy. 

Podmioty zależne ode mnie posiadające akcje Emitenta: brak. 

Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c w związku z art. 69 ust. 4 pkt 6 Ustawy: brak. 

 

_______________ 
Łukasz Gralec 


