
Komunikat nr 111/2010 z dnia 2010-10-07 

 

Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie 

publicznej, od firmy Dom Maklerski IDM S.A. 

 

Zarząd Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "Instal-Lublin" S.A. informuje, że w dniu 

6 października 2010 r., otrzymał od Domu Maklerskiego IDM S.A., zawiadomienie, że: 

 

zgodnie z art. 69 ust 1 pkt. 2 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. nr 184, poz.1539 z późn. zm.), Dom Maklerski IDMSA 

zawiadomił, 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 S.A. (o czym poinformowała spółka Instal-Lublin S.A. raportem bieżącym 

nr 106/2010 z dnia 30 września 2010 roku) uległ zmianie udział DM IDMSA w kapitale 

zakładowym oraz na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Instal-Lublin S.A. Przed 

dokonaniem podwyższenia kapitału zakładowego przez spółkę Instal-Lublin S.A. Dom 

Maklerski IDMSA posiadał 4 722 118 (słownie: cztery miliony siedemset dwadzieścia dwa 

tysiące sto osiemnaście) sztuk akcji, co stanowiło 16,37% w kapitale zakładowym przed jego 

podwyższeniem oraz uprawniało do wykonywania 4 722 118 (słownie: cztery miliony 

siedemset dwadzieścia dwa tysiące sto osiemnaście) głosów co stanowiło 16,37% głosów na 



Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Instal-Lublin S.A. 

Aktualnie po dokonaniu podwyższenia kapitału zakładowego przez spółkę Instal-Lublin S.A. 

Dom Maklerski IDMSA posiada 4 722 119 (słownie: cztery miliony siedemset dwadzieścia 

dwa tysiące sto dziewiętnaście) sztuk akcji spółki Instal-Lublin S.A. co stanowi 5,73% 

w podwyższonym kapitale zakładowym oraz uprawnia do wykonywania 4 722 119 (słownie: 

cztery miliony siedemset dwadzieścia dwa tysiące sto dziewiętnaście) głosów co stanowi 

5,73% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki. 

 

Jednocześnie Dom Maklerski IDMSA zawiadomił, iż podmioty zależne od DM IDMSA nie 

posiadają akcji spółki Instal-Lublin S.A. oraz brak jest osób wymienionych w art. 87 ust. 1 pkt. 

3 lit. C. 


