
Komunikat nr 106/2010 z dnia 30.09.2010 r. 

 

Nabycie akcji PWB AWBUD S.A. i udziałów AWBUD Sp. z o.o. 

Zawarcie umów objęcia akcji serii I „INSTAL-LUBLIN” S.A. 

 

Zarząd Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych „Instal-Lublin” S.A. (dalej jako 

Instal) informuje, że w dniu 29 września 2010 r. w wyniku objęcia przez posiadaczy 

warrantów subskrypcyjnych serii C akcji serii I w warunkowo podwyższonym kapitale 

zakładowym Instal oraz pokryciem tych akcji wkładem niepieniężnym w postaci akcji 

i udziałów, Instal nabył 570.662 akcji Przedsiębiorstwa Wyrobów Betonowych AWBUD 

z siedzibą w Fugasówce (dalej jako PWB AWBUD), reprezentujących 57,07 % kapitału 

zakładowego tej spółki oraz  2.222 udziałów AWBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Fugasówce (dalej 

jako AWBUD), reprezentujących 100 % kapitału zakładowego tej spółki. 

Transakcja zakończyła II etap realizacji umowy inwestycyjnej, zawartej w dniu 

4 lutego 2010 r., pomiędzy Instal a Panem Andrzejem Wuczyńskim, Panią Małgorzatą 

Wuczyńską, Panem Michałem Wuczyńskim, Panem Tomaszem Wuczyńskim, o której treści 

Instal informował raportem bieżącym nr 16/2010 z dnia 4 lutego 2010 r.  

Pierwszy etap realizacji w/w umowy zakończył się w dniu 21 lipca 2010 r., o czym Zarząd 

Instal informował raportem bieżącym nr 69/2010 z dnia 21 lipca 2010 r. 

 

Umowy objęcia akcji oraz przeniesienia wkładu niepieniężnego zostały, w dniu 29 września 

2010 r., zawarte z następującymi podmiotami: 



1) Petrofox S.A. z siedzibą w Luksemburgu (podmiot powiązany Instal – akcjonariusz) 

przeniósł na Instal wkład niepieniężny w postaci: 

− 500.839 akcji PWB AWBUD na pokrycie 15.450.884 akcji serii I Instal, 

− 1.716 udziałów AWBUD na pokrycie 27.789.108 akcji serii I Instal 

Petrofox S.A. objął łącznie 43.239.992 akcje na okaziciela serii I w warunkowo 

podwyższonym kapitale zakładowym Instal (raport bieżący nr 96/2010), wyemitowane na 

podstawie uchwały nr 3/10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Instal z dnia 23 

sierpnia 2010 r. (raport bieżący 86/2010) o wartości nominalnej 1 zł, za cenę emisyjną 3 

zł za akcję, łącznie za 129.719.976 zł. 

2) BBI Capital NFI S.A. z siedzibą w Warszawie (podmiot powiązany Instal – akcjonariusz) 

przeniósł na Instal: 

− 69.823 akcji PWB AWBUD na pokrycie  2.154.040 akcji serii I Instal 

− 379 udziałów AWBUD na pokrycie za 6.137.541 akcji serii I Instal. 

BBI Capital NFI S.A. objęło łącznie 8.291.581 akcji serii I w warunkowo podwyższonym 

kapitale zakładowym Instal za cenę 24.874.743 zł. 

3) Ponadto cztery osoby fizyczne (Edward Tyrna, Wojciech Górecki, Dariusz Mikrut, 

Stanisław Świątko) przeniosły na Instal łącznie 127 udziałów AWBUD, łącznie na pokrycie 

2.056.654 akcji serii I wyemitowanych przez Instal.  (łącznie cena objętych akcji Instal 

przez osoby fizyczne - 6.169.962 zł),  

 

W wyniku zakończenia II etapu umowy inwestycyjnej, Instal stał się posiadaczem łącznie 

1.000.000 akcji PWB AWBUD o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, co stanowi 100 % w 

kapitale zakładowym i taki sam procent głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki, oraz 

posiadaczem 2.222 udziałów AWBUD o wartości nominalnej 50 zł każdy udział, co stanowi 



100 % w kapitale zakładowym i taki sam procent głosów na zgromadzeniu wspólników tej 

spółki.  

 

Nabycie akcji PWB AWBUD oraz udziałów AWBUD ma charakter inwestycji długoterminowej. 

 

Aktywa w postaci 570.662 akcji PWB AWBUD oraz 2.222 udziałów AWBUD, zostały uznane za 

znaczące z uwagi na fakt, iż ich łączna wartość ustalona przez biegłego rewidenta wynosi 

191.116.687,72 zł i przekracza wartość 10 % kapitałów własnych Emitenta. 


