
Komunikat nr 108/2010 z dnia 2010-09-01 

 

Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie 

publicznej z firmy BBI CAPITAL NFI S.A. 

 

Zarząd "Instal-Lublin" S.A. informuje, że w dniu 1 października 2010 r. otrzymał od zarządu 

BBI CAPITAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. w Warszawie zawiadomienie, iż: 

 

na podstawie art. 69 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzenia Instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 

spółkach publicznych (Dz. U z 2005r. nr 184, poz.1539 z późn. zm.), BBI Capital NFI SA 

z siedzibą w Warszawie, ul. Emilii Plater 28 (dalej jako „Fundusz") zarejestrowana w rejestrze 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, zawiadomiła, Iż w wyniku dokonania wydania 

53 588 227 akcji serii I spółki Instal Lublin S.A, z siedzibą w Lublinie wyemitowanych w 

ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i tym samym poprzez dokonanie 

podwyższenia kapitału zakładowego spółki INSTAL LUBLIN SA o kwotę 53 588 227 złotych 

poprzez emisję 53 588 227 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1 PLN, 

o czym poinformowała spółka INSTAL LUBLIN 5.A, raportem bieżącym nr 106/2010 z dnia 30 

września 2010 roku, uległo zmianie zaangażowanie Funduszu w akcje INSTAL LUBLIN S.A. 

Spółka BBI Capital NFI SA nabyła w ramach warunkowego podwyższenia kapitału 8 291 581 

akcji zwykłych na okaziciela serii l, co stanowi 10,06 % w kapitale zakładowym INSTAL 

LUBLIN S.A. oraz 8 291 581 głosów na walnym zgromadzeniu tej Spółki tj. 10,06 %. 

Przed dokonaniem podwyższenia kapitału zakładowego Fundusz posiadał 8 881 773 akcje 

INSTAL LUBLIN S.A., które stanowiły 30,79 % w kapitale zakładowym i dawały prawo do 

8 881 773 głosów na walnym zgromadzeniu i 30,79 % głosów na Walnym Zgromadzeniu 

spółki INSTAL LUBLIN SA. 

Obecnie, Fundusz posiada 17 173 354 akcje INSTAL LUBLIN S.A,, które stanowią 20,83 % 

w kapitale i dają prawo do 17 173 354 głosów na Walnym Zgromadzeniu i 20,83 % głosów na 

Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

Jednocześnie, zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 5 i 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie 



publicznej i warunkach wprowadzenia Instrumentów finansowych do zorganizowanego 

systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z późniejszymi zmianami, Fundusz 

poinformował, że podmioty zależne BBI Capital NFI SA nie posiadają akcji Spółki Instal Lublin 

S.A., jak również nie została zawarta umowa zawierająca postanowienia dotyczące 

przekazania uprawnień do wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu. 

 


