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OŚWIADCZENIE 

W imieniu Spółki pod firmą DSBJ Group S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, pod numerem: 0000703226, której nadano NIP: 5213609242, REGON: 142994571, (również: DSBJ), 
posiadającej uprawnienia jako Autoryzowany Doradca na rynkach ASO NewConnect oraz ASO Catalyst Giełdy Papierów 
Wartościowych w Warszawie oraz ASO AeRO Giełdy Papierów Wartościowych w Bukareszcie, należącej do grupy 
podmiotów powiązanych pod nazwą Grupa DSBJ (również: Grupa DSBJ; DSBJ) jako Prezes Zarządu DSBJ Group S.A. oraz 
Reprezentant Grupy DSBJ, niniejszym potwierdzam i oświadczam, jak następuje:  

Spółka DSBJ Group S.A. wspiera spółkę pod firmą Grono Sportowa Spółka Akcyjna (dalej: Grono; Spółka) właściciela 
Klubu koszykarskiego ENEA ZASTAL BC ZIELONA GÓRA, będącą organizacją pożytku publicznego, w procesie pozyskania 
finansowania społecznościowego (equity crowdfunding) w drodze emisji akcji serii C. Przyjętym przez DSBJ i Spółkę 
celem strategicznym jest pozyskanie finansowania na cele:  

a. Udział w rozgrywkach Polskiej Ligi Koszykówki, 
b. Udział w rozgrywkach międzynarodowych na najwyższym poziomie,  
c. Budowa drużyny, a także sztabu szkoleniowego i medycznego na najwyższym poziomie, 
d. Rozwój medialny i marketingowy Klubu,  
e. Stworzenie akademii dla młodych adeptów koszykówki,  
f. Stworzenie ośrodka kształcenia kadr trenerskich. 

Powyższe cele wiążą się z podstawową działalnością statutową Spółki jaką jest prowadzenie działalności społecznie 
użytecznej oraz działalności w sferze sportu, wspieranie rozwoju i popularyzację kultury sportu, w tym koszykówki jako 
dyscypliny sportowej oraz edukacja sportowa w formie szkoleń młodzieży i zawodników a także kadr trenerskich. 

Oferta objęcia akcji serii C prowadzona jest w drodze subskrypcji publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d w zw. z art. 1 ust. 
3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, 
który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na 
rynku regulowanym oraz uchylenia Dyrektywy 2003/71/WE, a także na postawie art. 431 § 1 i § 2 ust.3 oraz art. 433 § 
2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych oraz § 34 ust. 1 pkt f) Statutu Spółki oraz na podstawie 
Uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą „GRONO” Sportowa Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 4 marca 2021 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 
publicznej oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki. W ramach oferty 
publicznej, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Spółka udostępnia do publicznej wiadomości dokument 
informacyjny, o którym mowa w art. 37a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.  
W ocenie DSBJ Group, w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych nie ma żadnych przeszkód formalnych, aby 
Inwestorem (Kupującym akcje) w procesie emisji publicznej była jednostka samorządu terytorialnego jakim jest Rada 
Miasta Zielona Góra.  Należy brać pod uwagę wewnętrzne regulacje, które ewentualnie mogą stanowić przeszkodę w 
transakcji.   
Niemniej, w świetle powyższych informacji dotyczących trwającej emisji akcji serii C spółki Grono Sportowa Spółka 
Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze w drodze subskrypcji publicznej zauważyć należy, iż emisja akcji właściciela Klubu 
sportowego ENEA ZASTAL BC ZIELONA GÓRA wpasowuję się w strategię budżetową Rady Miasta w zakresie dotacji 
klubów sportowych Zielonej Góry. 

Niniejsze oświadczenie sporządzone zostało na życzenie Spółki Grono Sportowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej 
Górze w celu przedłożenia go Prezydentowi Miasta Zielona Góra oraz Radzie Miasta Zielona Góra. 
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