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POZOSTAŁE INFORMACJE  
 
(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. 
- Dz. U. Nr 209, poz. 1744)  
 
I. Zgodnie z § 91 ust. 6 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 
2005 r. (Dz. U. Nr 209 poz. 1744).  
 
Spółka „Instal-Lublin” S.A. nie naleŜy do Ŝadnej grupy kapitałowej w związku z tym, Ŝe główni 
akcjonariusze Emitenta: BBI Capital NFI S.A. oraz Dom Maklerski IDM S.A. posiadają po 
32,75% akcji Spółki, nie podlega równieŜ konsolidacji. 
 
II. Zgodnie z § 91 ust. 6 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 
2005 r. (Dz. U. Nr 209 poz. 1744), „INSTAL-LUBLIN” S.A., informuje, Ŝe w omawianym 
okresie w spółce nie było zmian w strukturze jednostki gospodarczej. 
 
III. Zgodnie z § 91 ust. 6 pkt 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 
2005 r. (Dz. U. Nr 209 poz. 1744), „INSTAL-LUBLIN” S.A. przedstawia stanowisko 
zarządu odnośnie moŜliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na 
dany rok. 
 
„INSTAL-LUBLIN” S.A. nie publikował prognoz wyników za 2008 rok. 
 
IV. Zgodnie z § 91 ust. 6 pkt 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 
2005 r. (Dz. U. Nr 209 poz. 1744), „INSTAL-LUBLIN” S.A. przedstawia wykaz 
akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym 
Zgromadzeniu „INSTAL-LUBLIN” S.A. wg stanu na dzień 16 lutego 2009 roku. 
 
Emitent w okresie od przekazania poprzedniego raportu otrzymał informację o zmianie 
w strukturze własności znacznych pakietów akcji. 
 

W dniu 30.10.2008 r.  Zarząd  „Instal-Lublin” S.A. otrzymał zawiadomienie, Ŝe dnia 28 
października 2008 roku Elekomp Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, poza rynkiem regulowanym 
za pośrednictwem DM BZ WBK S.A w ramach Grupy Kapitałowej BBI w wyniku zawarcia 
umowy sprzedaŜy akcji, zbyła 3 979 131 akcji „Instal-Lublin” S.A. wraz z wszystkimi 
przysługującymi prawami poboru z akcji „Instal-Lublin” S.A. tj. 3 979 131 praw poboru Spółki. 
Zarząd Spółki Elekomp Sp. z o.o. poinformowal takŜe, Ŝe aktualnie Elekomp Sp. z o.o. nie 
posiada akcji spółki „Instal-Lublin” S.A. 

Nabywcą 3 979 131 akcji wraz z prawami poboru z akcji „Instal-Lublin” S.A. została 
spółka BBI Capital NFI S.A  

W dniu 1 grudnia 2008 roku BBI Capital NFI S.A., poza rynkiem regulowanym, 
w wyniku zawarcia umowy sprzedaŜy akcji za pośrednictwem DM BZ WBK S.A, zbyła 
1 989 565 akcji „Instal-Lublin” S.A., co stanowi 32,75 % kapitału zakładowego oraz 32,75 % 
głosów na Walnym Zgromadzeniu „Instal-Lublin” S.A., spółka zbyła takŜe przysługujące prawa 
poboru z akcji „Instal-Lublin” S.A. 
Przed zbyciem spółka BBI Capital NFI S.A posiadała 65,50% kapitału zakładowego spółki 
„Instal-Lublin” S.A. Zarząd spółki BBI Capital NFI S.A. zawiadomił takŜe, iŜ planuje zwiększyć 
zaangaŜowanie w spółkę „Instal-Lublin” S.A. poprzez objęcie akcji w ramach prawa poboru 
w związku z trwającym procesem podwyŜszenia kapitału zakładowego. 
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Nabywcą 1 989 565 akcji wraz z prawami poboru została spółka Relpol 5 Sp. z o.o. 
z siedzibą w Poznaniu. Przed nabyciem spółka Relpol 5 Sp. z o.o. nie posiadała akcji spółki 
„Instal-Lublin” S.A. Jednocześnie Zarząd  spółki Relpol 5 Sp. z o.o. zawiadomił, iŜ  nie planuje 
zwiększenia zaangaŜowania w spółkę „Instal-Lublin” S.A. 

W dniu 19.12.2008 r. Zarząd „Instal-Lublin” S.A. otrzymała zawiadomienie od BBI 
Capital NFI S.A., Ŝe dnia 17 grudnia 2008 r. w wyniku zawarcia Umowy SprzedaŜy Udziałów 
BBI Capital NFI S.A zbyła 100 % udziałów w spółce zaleŜnej Relpol 5 Sp. z o.o. 
Zarząd BBI Capital NFI S.A. zawiadomił takŜe, iŜ przed zbyciem  spółki Relpol 5 spółka BBI 
Capital NFI S.A. posiadała bezpośrednio 1 989 566 akcji, co stanowiło 32,75 % kapitału 
zakładowego spółki „Instal-Lublin” S.A. oraz 32,75% głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki 
„Instal-Lublin” S.A. - zaangaŜowanie to nie uległo zmianie. 

Jednocześnie Zarząd  BBI Capital NFI S.A. poinformował, Ŝe uległo zmianie 
zaangaŜowanie w ramach Grupy Kapitałowej Funduszu. Przed rozliczeniem transakcji zbycia 
spółka BBI NFI S.A. wraz z podmiotem zaleŜnym posiadała 65,50% kapitału zakładowego 
i głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki „Instal-Lublin” S.A., obecnie w wyniku sprzedaŜy 
spółki zaleŜnej, zaangaŜowanie w ramach grupy kapitałowej wynosi 32,75% w kapitale 
zakładowym oraz głosów na walnym zgromadzeniu. 

Nabywcą spółki Relpol Sp. z o.o jest Dom Maklerski IDM S.A. Zarząd Domu 
Maklerskiego IDM Spółka Akcyjna zawiadomił, iŜ przed nabyciem spółki Relpol 5 spółka Dom 
Maklerski IDM S.A. nie posiadała  akcji spółki „Instal-Lublin” S.A. 
 
Na dzień 31 grudnia 2008 r. osoby z organów zarządzających i nadzorujących nie posiadały 
akcji „Instal-Lublin” S.A. 
 
V. Zgodnie z § 91 ust. 6 pkt 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 
2005 r. (Dz. U. Nr 209 poz. 1744), „INSTAL-LUBLIN” S.A. przedstawia stan posiadania 
akcji spółki przez osoby zarządzające i nadzorujące „INSTAL-LUBLIN” S.A., zgodnie 
z posiadanymi informacjami wg stanu na 16 lutego 2009 roku. 
 
Stan posiadania akcji Spółki przez osoby zarządzające i nadzorujące w okresie czwartego 
kwartału 2008 r. nie uległ zmianie i przedstawia się następująco: 
 

Lp. Imię i Nazwisko Stan na dzień 
30.10.2008 r. 

Stan na dzień 
16.02.2009 r. 

Zmiana 

 Zarząd    
1 Jan Makowski Nie posiada Nie posiada - 
2 Piotr Ciompa Nie posiada Nie posiada - 
 Rada Nadzorcza    
1 
2 
3 
4 
5 

Dawid Sukacz 
Grzegorz Golec 
Grzegorz Kubica 
Piotr Karmelita  
Adam Konopka 

Nie posiada 
Nie posiada 
Nie posiada 
Nie posiada 
Nie posiada 

Nie posiada 
Nie posiada 
Nie posiada 
Nie posiada 
Nie posiada 

- 
- 
- 
- 
- 

     
 
 
 
 
 



 3 

VI. Zgodnie z § 91 ust. 6 pkt 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 
2005 r. (Dz. U. Nr 209 poz. 1744). 
 
„INSTAL-LUBLIN” S.A. informuje, Ŝe nie występują postępowania toczące się przed sądem, 
organem właściwym dla postępowania arbitraŜowego lub organem administracji publicznej, 
Ŝadne postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności Spółki i jednostki od niej 
zaleŜnej, których łączna wartość stanowiłaby co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki; oraz 
dwu lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności, która łączna wartość 
stanowi odpowiednio co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta. 
 
Spółka przestrzega zasad ładu korporacyjnego, zgodnie z własnym oświadczeniem zawartym 
w raporcie bieŜącym nr 11/2008 z dnia 3 kwietnia 2008r. 
 
VII.  Zgodnie z § 91 ust. 6 pkt 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 
2005 r. (Dz. U. Nr 209 poz. 1744), „INSTAL-LUBLIN” S.A., informuje, Ŝe w rozpatrywanych 
okresach nie wystąpiły transakcje nietypowe i nie rutynowe z podmiotami powiązanymi, których 
wartość przekracza 500 000 EURO. 
 
VIII.  Zgodnie z § 91 ust. 6 pkt 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 
2005 r. (Dz. U. Nr 209 poz. 1744), „INSTAL-LUBLIN” S.A., informuje, Ŝe nie udzielił ani 
jednostka od niego zaleŜna nie udzieliła poręczeń kredytu, poŜyczki lub gwarancji – łącznie 
jednemu podmiotowi lub jednostce zaleŜnej od tego podmiotu, których łączna wartość 
istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych 
emitenta. 
 
IX. Zgodnie z § 91 ust. 6 pkt 10 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 
2005 r. (Dz. U. Nr 209 poz. 1744), „INSTAL-LUBLIN” S.A. przedstawia opis dokonań 
i wykaz najwaŜniejszych zdarzeń w okresie IV kwartału 2008r. 
 
1. W okresie IV kwartału 2008 roku Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaŜy produktów oraz 
towarów i materiałów na poziomie 18,1 mln zł, z czego na produkcję budowlano-montaŜową 
przypadło 16,6 mln. zł, co stanowi 91,6 % przychodów ze sprzedaŜy produktów, towarów 
i materiałów. Spółka osiągnęła stratę netto za IV kwartał 2008 roku w wysokości 171,6 tys. zł. 
MarŜa zysku na realizowanych kontraktach w kraju i za granicą w omawianym okresie 2008 
roku wyniosła 8,1 %, marŜa zysku brutto na sprzedaŜy kształtuje się na poziomie 7,5 %, marŜa 
zysku na sprzedaŜy natomiast wynosi 0,03 %, marŜa zysku operacyjnego jest ujemna i  wynosi -
0,6 %, a marŜa zysku brutto wynosi 0,4 % oraz marŜa zysku netto, która osiągnęła wartość 
ujemną ukształtowała się na poziomie -0,9 %. 
 
2. W okresie IV kwartału 2008 roku wartość zakontraktowanych robót budowlano-montaŜowych 
wyniosła około 15,1 mln zł, w tym kontrakty o wartości większej niŜ 10 % kapitałów własnych 
emitenta były następujące: 
 
7,7 mln PLN z ALSTOM Power Sp. z o.o. Warszawa 
4,0 mln PLN z MC KONTRAKTY BUDOWLANE Sp. z o.o. Łódź 
 
3. W okresie IV kwartału 2008 r. zatrudnienie spadło o 14 osób w stosunku do poprzedniego 
kwartału i na dzień 31.12.2008 r. wynosiło 320 osób. 
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 31.12.2008 r. 30.09.2008 r. 31.12.2007 r. 

Stan zatrudnienia na dzień 320 334 268 

Przeciętne zatrudnienie 304 294 296 

 
 
X. Zgodnie z § 91 ust. 6 pkt 11 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 
2005 r. (Dz. U. Nr 209 poz. 1744), „INSTAL-LUBLIN” S.A., informuje, Ŝe nie wystąpią 
czynniki, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki 
w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału. 
 
 
XI. Zgodnie z § 91 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. 
(Dz. U. Nr 209 poz. 1744), „INSTAL-LUBLIN” S.A., informuje, Ŝe skrócone sprawozdanie 
finansowe nie podlegało badaniu ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania 
sprawozdań finansowych, raport kwartalny nie zawiera opinii o badaniu ani raportu z przeglądu 
tego skróconego sprawozdania finansowego. 
 
 
 

Zarząd: 
 

 
Członek Zarządu - Wiceprezes    Prezes Zarządu 

 
Piotr Ciompa      Jan Makowski 


