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Treść:  
Emitent otrzymał pisemną informację od akcjonariusza Zesiuk Investment sp. z o.o. z 
siedzibą w Warszawie („Zesiuk Investment”), iż w dniu 29 lipca 2021 r. Zesiuk Investment 
udzielił odpowiedzi na doręczone mu w 23 lipca 2021 r zapytanie akcjonariusza Emitenta, tj. 
Pana Huberta Borusińskiego zadane w trybie art. 6 § 4 KSH. 
 
Zesiuk Investment poinformował akcjonariusza Huberta Borusińskiego, że:  
 
Zesiuk Investment sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie: 
 
1) nie dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na Zgromadzeniu 
Akcjonariuszy Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie (także jako zastawnik albo 
użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi osobami); 
 
2) nie jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub 
rady nadzorczej Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie 
 
3) nie wywiera decydującego wpływu na działalność Gremi Media S.A z siedzibą w 
Warszawie. 
 
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie: 
 
1) nie dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na Zgromadzeniu 
Akcjonariuszy Zesiuk Investment sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (także jako zastawnik 
albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi osobami); 
 
2) nie jest uprawniona do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub 
rady nadzorczej Zesiuk Investment sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; 
 
3) nie wywiera decydującego wpływu na działalność Zesiuk Investment sp. z o.o. z siedzibą 
w Warszawie. 
 
Pomiędzy spółkami Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie i Zesiuk Investment sp. z o.o. 
z siedzibą w Warszawie nie zachodzą inne relacje o których mowa w art. 4 § 1 pkt 4 KSH. 
 
Zesiuk Investment poinformował akcjonariusza, że Zesiuk Investment sp. z o.o. nie pozostaje 
w stosunku podległości lub dominacji wobec żadnej innej spółki kapitałowej będącej 
akcjonariuszem MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie. 
 
 
 



Podstawa prawna: art. 6 § 5 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 4 ust. 2 pkt 12 Załącznika 
Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe 
przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 
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