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1. Sp6lka,,INSTAL - LUBLIN" S.A. na dzief 30.06.2010 r. stanowila grupg kapitalow4 gdyz
posiadala j ednostki zaTeinte:
Geoclima Sp. z o.o. z siedzib4 w Warszawie - 100 % udzialiw
Zaklad Produkcyjny INSTAL Sp. z o.o. -95 o/o ldzial6w

2. ,,INSTAL - LUBLIN" S.A., informuje, 2e w omawianym okresie w sp6lce nie bylo zmian
w strukturze jednostki gospodarczej.

3. ,,INSTAL - LUBLIN" S.A. nie publikowal prognoz wynik6w za 2010 rok.

4. ,,INSTAI - LUBLIN" S.A. przedstawia wykaz akcjonariuszy posiadajecych co najmniej 5%
og6lnej liczby glos6w na Walnym Zgromadzeniu ,,INSTAI - LUBLIN" S.A. wg stanu na dziei
19 sierpnia 2010 roku.

Emitent w okresie od przekazama popzedniego rapornr otrz).rnal informacjg o zmianie
w strukturze wlasno6ci zraczqpych pakiet6w akcji.

Emitent otrzymatr w dniu 23.07.2010 r. od Sp6lki BBI Capital NFI S.A. zawiadomienie, Ze na
podstawie art. 69 pkt. 1 ustawy z dr'l;a 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzenia instrument6w finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o sp6lkach
publicmych (Dz. U. z 2005r. nr 184, poz.l539 z p6in. zn.), BBI Capital NFI S.A. z siedzib4
w Warszawie, ul. Emilii Plater 28 (da.lej jako ,,Fundusz") zarejestrowana w rejestrze
przedsigbiorc6w Krajowego Rejestru S4dowego prowadzonego przez Sqd Rejonowy
w Warszawie, XII Wydzial Gospodarczy, zawiadomila" ze w wyniku dokonania wydania
dokument6w akcji serii H sp6lki ,,INSTAL - LUBLIN" S.A. z siedzibqw Lublinie na podstawie
afi. 451 $ 2 Kodeksu sp6lek handlowych i tym samym poprzez dokonanie podwryZszenia
kapitalu zakladowego sp6lki ,,INSTAL - LUBLIN" S.A. o kwotg 13 345 076 Aotych poprzez
emisjE 13 345 076 akcji zwyklych na okaziciela serii H o wartodci nominalnej I PLN, o cz1'rn
poinformowala sp6lka ,,INSTAL - LUBLIN" S.A, raportem bieiz1cym nt 7012010 z dnta22lipca
2010 roku, zmianie uleglo zaanga2owanie Funduszu w akcje ,,INSTAL - LUBLIN" S.A.
Sp6lka BBI Capital NFI SA tym samym nabyla prawa do 3778 230 akcji zwyktych na
okaziciela serii H, co stanowi 13,10% w kapitale zakladowym Sp6lki oraz 3 778 230 glos6w na
walnym zgromadzeniu tj. 13,107o
Przed dokonaniem podwyZszenia kapitatu zaktradowego Fundusz posiadal 5 103 543 akcje
,,INSTAL - LUBLIN" S.A., kt6re stanowily 32,93Vo w kapitale zakladowym i dawaly prawo do
5 103 543 glos6w na walnym zgromadzeniu i 32,93yo glos6w na Walnym Zgromadzeniu sp6lki
,,INSTAL _ LUBLIN" S.A.

Struktura akcjonariatu
(powyZej 57o) Liczba akcji

Akcjonariat
wedlug liczby
akcji

Liczba glos6w
Akcjonariat
wedlug liczby
glos6w

Petrofox S.A. 9.466.846 32,82% 9.466.846 32,82%

BBI Caoital NFI S.A. 8.881.773 30,79% 8.881.773 30,79%

Dom Maklerski IDM
S.A. 4.461.122 15,46% 4.461.122 15,46yo
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Obecnie, Fundusz posiada 8 881 773 akcji ,,INSTAL - LUBLIN" S.A., kt6re stanowi4 30,79%
w kapitale i daj4 prawo do 8 881 773 glos6w na Walnym Zgromadzeniu i 30,79% glos6w na
Walnym Zgromadzeniu Sp6lki.

Emitent otrzymal w dniu 26.07.2010 r. od Sp6lki Petrofox S.A. (soci6te anonyme), sp6lki
akcyjnej prawa luksemburskiego, z siedzib4 w Luksemburgu. zawiadomienie, 2e w zwiqzku
z obowiqpkiem informacyjnym wymkajqcym z art.69 pkt. I ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku
o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrument6w finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o sp6lkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. nr 185,
po2.1439), (,,Ustawa') Petrofox S.A. (soci6t6 anoryrne), sp6lka akcyjna prawa luksemburskiego,
z siedzibqw Luksemburgrg przy 5, rue Eugdne Ruppert, L-2453 Luksemburg, zarejestrowana
w luksemburskim rejestrze handlowym (Registre de Commerce et des Soci6t6s) pod numerem B
153294 ( dalej ,,PETROFOX') informuje, 2e w wyniku objEcia zgodnie z umow4 objEcia akcji
zawart4 w dniu 21 lipca 2010 r. akcji na okaziciela serii H wyemitowanych na podstawie
uchwaly nr 8/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzena PrzedsiEbiorstwo Instalacji
Przemyslowych ,,INSTAL - LUBLIN" Sp6lka Akcyjna w Lublinie z dnia 15 stycznia 2010 r.
oraz uchwaly nr 3/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgomadzenia PrzedsiEbiorstwo Instalacji
Przemyslowych ,,INSTAL - LUBLIN" Sp6lka Akcyjna w Lublinie zdnta4 marca 2010 r. oraz
wydania dokument6w tych akcji serii H zgodnie z art. 452 $ 2 Kodeksu sp6lek handlowych
w dntu 22 lipca 2010 r., na dzieh 23 lipca 2010 r. PETROFOX stal sig akcjonariuszem
Przedsipbiorstwo Instalacji Przemyslowych ,,INSTAL - LUBLIN" Sp6lka Akcyjna w Lublinie.
PETROFOX poinformowal takie, 2e przed wskazan4 wyzej zr.nran4 PETROFOX nie posiadal
akcji wyemitowanych przez PrzedsiEbiorstwo hstalacji Przemyslowych ,,INSTAL - LUBLIN"
Sp6lka Akcyjna w Lublinie C,INSTAL - LUBLIN), a aktualnie PETROFOX posiada9 466 846
(dziewiEi milion6w czterysta szeS6dziesiqt szedd tysigcy osiemset czterdzie(ci sze66) akcji na
okaziciela serii H w kapitale zakladowym ,,INSTAL - LUBLIN" S.A., co stanowi 32,82o/o
kapitahr zakladowego ,,INSTAL - LUBLIN" S.A. oraz daje prawo do 9 466 846 (dziewigi
milion6w czterysta szeSCdziesi4t szeS6 tysigcy osiemset czterdzieSci szeS6) glos6w na Walnym
Zgromadzeriu ,,INSTAL - LUBLIN" S.A., co Stanowi 32,82Yo w og6lnej liczbie glos6w na
Walnym Zgromadzeniu,,INSTAL - LUBLIN' S.A.
JednoczeSnie PETROFOX przewiduje, 2e w okresie mjbli2szych 12 (dwunastu) miesiEcy od
zloaenta niniejszego zawiadomienia zwiqkszy siE jego udzial w og6lnej liczbie glos6w na
Walnym Zgromadzeniu,,INSTAL - LUBLIN" S.A.

Emitent ohzymal w dniu 30.07.2010 r. od ZavqduDomu Maklerskiego IDMSA zawiadomienie,
iz na podstawie art. 69 pkt. I pkt.2 Ustawy z drtta 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzenia instrument6w finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
oraz o sp6lkach publicznych Qz. U. z 2005r. m 184, poz.l539 z p6in. nn.), Dom Maklerski
IDMSA zawiadomitr, iz w wyniku dokonania wydania dokument6w akcji serii H sp6lki
,,INSTAL - LUBLIN" S.A. na podstawie art.451$ 2 Kodeksu sp6lek handlowych i tym samym
poprzez dokonanie podwyZszenia kapitalu zakladowego sp6'lki ,,INSTAL - LUBLIN" S.A.
(Raport bie24cy nr 70/2070 z &na 22 lipca 2010 r. sp6lki ,,INSTAL - LUBLIN" S.A.)
zmntejszyl sig procentowy udzial w kapitale zakladowym oraz w og6lnej iiczbie glos6w
w sp6lce ,,INSTAL - LUBLIN" S.A. przez Dom Maklerski IDMSA.

Jednoczesnie Zuzql, Dom:u Maklerskiego IDMSA zawiadomil, irc ptzed dokonaniem
podwyzszenia kapitatu zakladowego Dom Maklerski IDMSA posiadal 4 457 143 szt,tk
(slownie; cztery miliony czterysta piE6dziesi4t siedem tysigcy sto czlerdzieici trzy) akcji sp6lki
,,INSTAL - LUBLIN" S.A., co stanowio 28,76%o w kapitale zakladowym przed jego
podwyZszeniern oraz uprawnialo do wykonywania 4 457 143 sztuk (slownie: cAerech milion6w



czterystu pig6dziesiqciu siedmiu tysigcy stu czterdziestu trzech) glos6w co stanowilo 28,76%
glos6w na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy sp6lki.
Zarzqd Domu Maklerskiego IDMSA poinformowal takhe, rz aktualnie po dokonaniu
podwyZszenia kapitatu zakladowego przez sp6lkq ,,INSTAL - LUBLIN- S.A. Dom Maklerski
IDMSA posiada 4 46L 122 sztuk ( slownie: cztery miliony czterysta szeSddziesiqt jeden tysigcy
sto dwadzieScia dwa ) akcji sp6lki ,,INSTAL - LUBLIN' S.A. co stanowi 15,46%
w podwyZszonlnn kapitale zakladowym oraz uprawnia do wykonywania 4 461 122 ( slownie:
cdercch milion6w czterystu sze66dziesigciu jeden tysiqcy stu dwudziestu dw6ch ) glos6w co
stanowi 15,46% glos6w na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy sp6lki.

Na dzieri 30 czerwca 2010 r. osoby z organ6w zan$zajqcych i nadzorujqcych nie posiadaly
akcji,,INSTAL - LUBLIN- S.A.

5. ,,INSTAL - LUBLIN" S.A. przedstawia stan posiadania akcji sp6lki przez osoby zarzdzajqce
i nadzoruj4ce ,,INSTAL - LUBLIN" S.A., zgodnie z posiadanymi informacjami wg stanu na 31
sierpnia 2010 roku.

Stan posiadania akcji Sp6lki przez osoby zarzqdzajrye i nadzoruj4ce w okresie pierwszego
p6hocza2010 r. nie ulegl zmi4ie i przedstawia sig nastgpuj4co:

Lp. Imig i Nazwisko Stan na dzieri
31.08.2010r.

Stan na dzief
17.05.2010r.

Zmiana

I
2
J

Zarz4d
Jan Makowski
Piotr Clonpa
Robert Protvriski

Nie posiada
Nie posiada
Nie posiada

Nie posiada
Nie posiada

1
2
J

+
5

Rada Nadzorcza
Jacek Klimczak
Jmoslaw WiSniewski
Grzegorz Kubica
Rafal Abratanski
Arkadiusz Maczka

Nie posiada
Nie posiada
Nie posiada
Nie posiada
Nie posiada

Nie posiada
Nie posiada
Nie posiada
Nie posiada
Nie posiada

6. ,,INSTAL - LUBLIN" S.A. informuje, 2e nie wystqpuj4 postppowania toczqce siq przed
s4dem, organem wlaiciwym dla postEpowania arbitra:Zowego lub organem administracji
publicznej, Zadne postgpowania dotyczAce zobowi4zah lub wier4telno$ci Sp6lki i jednostki od
niej zaleimej, kt6rych l4czna wartoSi staaowilaby co najmniej l0% kapital6w wlasnych Sp6lki;
oraz dwu lub wigcej postEpowari dotyczqpych zobowiqzafi oraz wierzytelno6ci, kt6rych l4czna
wartoS6 stanowi odpowiednio co najmniej 10% kapital6w wlasnych emitenta.

Sp6lka przestrze ga zasad.ladu korporacyjnego, zgodnie z wlasnym oSwiadczeniem zawafiyrr.
w raporcie rocznym R 2009 z dnia 30 kwietnia2}l0t.

7. ,,INSTAL - LUBLIN" S.A., podaje informacjp o zawarciu przez emitenta j ednej lub wielu
ffansakcji z podmiotami powiq,zanymi.

BBI CAPITAL NFI S.A. w Warszawie

ll naliczone odsetki od zobowi@an w I p6hoczu 2010r. - 4l tys. zl
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Dom Maklerski IDM S.A. w Krakowie

1/ zakup uslug - 18 tys. zl

Geoclima Sp. z o.o. w Warszawie

1/ zakup towar6w i material6w od ,,INSTAL - LUBLIN" S.A. - 20 tys. ztr
2/ zakup towat6w i uslug - 260 tys. zl
3/ poiryczka- 150 tys. zl
4/ naliczone odsetki od po:fczki w I p6hoczu 2010t. - 2 tys. zl
5/ dywidenda - nale2ra, niewyplacona - 1 16 tys. zl

W dniu 30 czerwca 2010 r. zostala zzwaxta umowa o przejEcie dlugu pomigdzy:
PrzedsiEbiorstwem Instalacji Przemyslowych ,,Instal - Lublin" S.A. (zwanym Wierzycielem)
a Zakladem Produkcyjnym Instal Sp. z o.o. (zwanym Przejmujqcym dfug) a Przedsiqbiorstwem
Ustug Transportowo-Sprzgtowych ,,INTRANS" Sp. z o.o. (zwanym Dfuznikiem). Na mocy
niniejszej umowy Przejmujqpy dtug przejel dtug pienigzny, jaki powstal w zwiS?ku z umowq
sprzeduiry maszyn i wz4dzef. zawart4 w dniu 30.12.2009 r. pomigdzy Wierzycielem
a Dlu?:nikiem, wstQpujec tym samym na miejsce Dlu:inika.

Zgodnie z povtyZszq umow4 naleimo{t ZP Instal Sp. z o.o. wobec ,,INSTAL - LUBLIN" S.A. na
dziefi 30.06.2010r. wyniosla - | 139 tys. zl

Transakcje zawarte przez emitenta lub jednostki od niego zaleime z podmiotami powi4anymi
istotne oraz zawarte na imych warunkach ni2 rynkowe nie wystqprfy.

8. ,,INSTAL - LUBLIN" S.A., informuje, 2e nie udzielil ani jednostka od niego zaleima nre
udzielila porgczef kredytu, pozyczki lub gwarancji - tr4czrie jednemu podmiotowi lub jednostce
zaleinej od tego podmiohr" kt6rych lqczna wartodd istniejqcych porgczeh lub gwarancji stanowi
r6wnowartod6 co najmniej l0% kapital6w wlasnych emitenta.

9. ,,INSTAL - LUBLIN" S.A. przedstawia inne informacje, kt6re zdaniem emitenta s4 istotne dla
oceny jego sytuacji kadrowej, majqtkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zrrian, oraz
informacje, kt6re s4 istotne dla oceny mo2liwoSci realizacji z oboviryafi przez emitenta.

Gl6wnymi r'/nkami zbytu dla Sp6lki s4 nowo budowane lub modemizowane zakJady
przemyslowe, oczaszczaktie 6ciek6w, hale magazynowe, obiekty uZlteczno6ci publicznej
(obiekty biurowe i handlowe, szkoly, szpitale), obiekty ffiastruktury (kanalizacje sanitame,
kolektory).

Podstawowym rynkiem geograficznl.rn dzialalno5ci firmy jest rynek krajowy, na k16rym
,,INSTAL - LUBLIN" S.A. uzyskal w I p6hoczu 2010 r. 98,9% przychod6w ze sprzeduff
produkt6w, towar6w i material6w. Sprzeda2 uslug budowlano-monta:zowych w wojew6dztwie
mazowieckim stanowila 56,6%;o sprzedu?y uslug budowlano-monta:Zowych na terenie kraju.
W wojew6dztwach Sl4skim i lubelskim zrealizowano 23,6% sprzedairy krajowej uslug
budowlano-montaZowych. Pozostale I9,8'Yo zostalo uealizowane w innych wojew6dztwach na
terenie kraiu.
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UDZIAT, POSZCZEGOLNYCH WOJEW6DZTW W SPRZEDAZY PRODUKCJI
BUDOWLANO-MONTAZOWEJNA TERENIE KRAJU W I POI,ROCZU 2O1O ROKU:

LP. woJEwoDzTwo SPRZEDAZ
ltys. ztl

Udzial
w sprzedaZy

l"/ol

:6dzkie 4 04: l5,ool

rodkarpackie | 679 6,201

t <uj awsko-pomorskie l  l l 4,101

7

5 ilqskie 4 1 5 |,5o/.

s OGOLEMKRAJ 26 924 t00,0o

W I p6hoczu 2010 r. udzial n/nku UE w sprzedazy produkt6q towar6w i material6w wyni6sl
I , 1 %. Rynek eksportowy byl zxealizowany w Niemczech.

W tabeli prezentujemy wartoSciowo i procentowo zestawienie pzychod6w ze sprzedazry
w I p6hoczu 2009 i 2010 roku.

Rodzaj sprzedairy
1 r - 30 \ar 2009 I r - 30 \ar 2010
tvs. zl Yo tvs. zl Vo

SprzedaZ produkcji i uslug
budowlano-montaZowych 20 01.4 88,s 20 3'75 90,0

Sprzeda2 wyrob6w |  )  t J 6,1 1  016
Sorzeda2 towar6w i material6w 809 1 6 800
Pozostala sorzeda2 404 1 .8 442 2,0
SprzedaZ netto ogolem 22 600 100.0 22 633 100,0
w wm: sprzedaz eksportowa 781 253 I , l

Koszty wedlug rodzaju, koszt wytworzenia sprzedanych produkt6w i uslug oraz ich strukturp
w I p6lroczu 2009 i 20 I 0 roku przedstavria ponizsza tabela:

Lp. Tre66
I I -30\T

2009 Yo
1r-30vI

2010 Vo

1 . Zuirycie materialdw i energii 8 09s 38,20% 10 290 38,12vo

2. Usfugi obce 3 1 7 4 14,97Yo 6197 22,96%

3 . Wynagrodzenia 6 575 31,03% 6 361 23,56%

4 . Ubezpieczenia spoleczre | 125 5,31.% 1 089 4,03%

5 . Swiadozenia na rzeoz pracovmik6w 80 0,38% 80 0,30%

Z"/ ti,
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5 . Amortyzacja 387 r,83% 343 1,27%
b . Podatki i oplaty 306 |,44Vo 5 1 3 1,90%

7. Pozostale 1 450 6,84% 2 121 7,86%

8. Razem koszty poniesione 21192 100,00% 26 994 100,00%
9 . Zmiana stanu wyr. i produkcji w toku 1 1 4 8 (4s4) x

10 . Zmiana stanu r ozliczef migdqyokesowych 0,0 343

1 1 . Wyroby przekazane do sklep6w ( i0) x (20)
12. Koszty wlasne, w tym:

- koszt wyworzenia sprzedanej produkcji
- koszty sprzedaZy
- koszty og6lnego zaru4du

22330
19 429

692
2209

100'00Yo
87,0
3 , r
o q

26863
23 489

686
2 688

100,00%
87,4
2,6

10,0

W okresie I p6hocza 2010 roku Sp6lka osiqgnEla Wzychody ze sptzedairy produkt6w oraz
towar6w i material6w na poziomie 22,6 rr:'ln zl, z czego na produkcjQ budowlano-montaZow4
Vzypad\o 20,0 mln. zl, co stanowi 90,0 %o przychod6w ze sprzeduiry produkt6w, towar6w
i material6w. Sp6lka osiqgnpla stratQ netto zal p6hocze 2010 roku w wysoko3ci 4 682 tys. zN.
Mar2a zysku na realizowanych kontraktach w kraju i za ganic4w oma'i/ianym okresie 2010
roku wyniosla -7 ,6Yo, mar2a zysku brutto na sprzedairy ksztaltuje sig na poziomie -7,3Yo, mar2a
zysku na sprzedairy natomiast \^t]yrlosi -27,6yo, maraa zyskJt operacyjnego wynosi -21,8%,
a marza zyskn brutto w)'nosi -2l,9Yo otaz marZa zysku netto, kl6ra osiqgnQla wartoSi ujemr4
uksztaltowala si g na poziomie -20,3Vo.

W okresie I p6hocza 2010 roku wartod6 zakontraktowanych rob6t budowlano-montaZowych
wyniosla okolo 31,1 mln zl. Kontrakty o wartoSci wiqkszej nz l0% kapital6w wlasnych
emitenta byly nastgpuj 4ce:

8,2 mln PLN + VAT z SANDVIK MINING AND GONSTRUCTION Sp. z o.o. z siedzib4
w Tychach (RB 4412010 z dll;.a 17.05.2070r.),
3,8 mln PLN + VAT z GMINA STEZYCA (RB 45/2010 z dnia 19.05.2010r.),
3,2 mln PLN +VAT z GMINA NIEMCE (RB 5212010 z dnia 08.06.2010r.),
4,1 mln PLN + VAT z GMINA WOH\I.I (RB 5512010r. z dnia16.06.2010r.).

W okresie I p6hocza 2010 r. zatrudnienie spadlo o 22 osoby w stosunku do stanu na koniec
ubieglego roku i na d2iei30.06.2010 r. wynosilo 300 os6b.

10. ,,INSTAL - LUBLIN" S.A., wskazuje camniki, kt6re w ocenie emitenta bqda nialy wlyw
na osiqgniQte pzez niego wyniki w perspektlnrie co najmniej kolejnego p6hocza:

30.06.2010 r. 31.12.2009 r. 30.06.2009 r.

Stan zatrudnienia na dzief 300 322 J I J

Przecigtne zatrudnienie 303 317 307

t'"'// t
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W dniu 21 lipca 2010 roku Emitent nabyl429 338 akcji Przedsigbiorstwa Wyrob6w Betonowych
AWBUD S.A. z siedzib4 w Fugas6wce, co stanowi 42,93 o/o w kapitale zakladowl.rn i taki sam
procent glos6w na walnym zgromadzeniu PWB AWBUD za lqczn4 cenE 39 735 228 PLN
(trzydzie(ci dziewied milion6w siedemset trzydziedci pie6 tysipcy dwieScie dwadziedcia osiem
zlotych).

W dniu 27 lipca 2010 r. Emitent zawarl z BBI Capital NFI S.A. z siedzib4 w Warszawie
(podmiot powigany - akcjonariusz Emitenta), nastEpujqpe umowy:

1) Umowg objgcia 3 778230 (trzech milion6w siedmiuset siedemdziesiqciu oSmiu tysipcy
dwustu trzydziestu) nowych akcji na okaziciela serii H, wyemitowanych przez Instal na
podstawie uchwaly NWZ nr 8/2010 z dnia 1 5.01.201 0 oruz t 3 /2010 z dnia 04.03.201 0
r., o warto6ci nominalnej I zl feden ztoty) kazda akcja, 7a cenE emisyjnq 3 z\ (trzy zlote)
za akcjg, tj. lqcznie za ceng 11 334 690 PLN (iedena6cie milion6w trzysta trzydziedci
cnery W siqce szeS6set dziewig6dziesi4t ztrotych).

2) UmowE sptzedazy 122 471 (stu dwudziestu dw6ch cztervstu siedemdziesieciu
jeden) akcji zwyklych na okaziciela serii A o nominalnej 0,10 zl (dziesiqd
groszy) ka2da akcj4 stanowi4cych 12,25 % kapitalu i taki sam procent
glos6w na walnym zgromadzeniu sp6lki PWB AWBUD SA za cenE 11 334 690 zl
[edenaScie milion6 w izystatrydziedci cztery tysiace szeS6set dziewieidziesiat zlotych);

3) UmowE potrqpenia wierzyteho6ci wynikaj4cych z zawarcia trn6w opisanych w punkcie
1 i 2 tj. werzytelno$ci Instal w stosunku do BBI o wpiesienie wkladu pienigZnego na
pokrycie akcji serii H - w wysokoSci 11334 690 zl z qt. umowy objgcia akcji oraz
wierzltelno5ci BBI w stosunku do Instal z tltulu umowy spneda{y akcji - w wysokodci
ll 334 690 zl.

W dniu 21 lipca 2010 r. zawarl Emitent z Petrofox S.A.(podmiot powiq,zany - akcjonariusz
Emitenta) nastEpuj 4ce umowy :

1) Umowg objgcia przez Petrofox S.A. 9 466 846 (dziewigciu milion6w czterystu
szeS6dziesigciu sze3ciu tysiqcy o3miuset czterdziestu sze5ciu) nowych akcji na okaziciela
serii H, wyemitowarrych ptzez Instal na podstawie uchwaly NWZ rn 8/2010 z &tta
15.01.2010 orcz N 312070 z dtia 04.03.2010 r., o wartoSci nominalnej 1 zl (eden zloty)
kazda akcja za cenE emisyjn4 3 A (W zlote) za akcjE, tj. lqczrie za ceng 28 400 538 zl
(dwadzie6cia osiem milion6w czterysta tysigcy pig6set lzydzie5ci osiert zlotych).

2) UmowE nabycia 306 867 (hzystu szeSciu tysigcy o6miuiet sze56dziesigciu siedmiu) akcji
zwykNych na okaziciela serii B o wartoSci nominalnej 0,10 zl (dziesiEd groszy) kazda
akcja, stanowiqpych 30,69 % kapitalu zakladowego i taki sam procent glos6w na walnym
zgromadzeniu sp6lki PWB AWBUD SA za cenp 28 400 538 zl (dwadzie5cia osiem
milion6w czterysta tysigcy piE6set tzydzie6ci osiem zlotych);

3) UmowE potr4cenia wierzytelno5ci wynikajqcych z zawarcia um6w opisanych w punkcie
I i 2 tj. wierzytelnodci Instal w stosunku do Petrofox S.A, o wniesienie wkladu
pieniginego na pokrycie akcji serii H - w wysokoSci 28 400 538 zN z tlrtulu umowy
objpcia akcji oraz wierzytelnodci Petrofox S.A. w stosunku do Instal z t5rtulu umowy
sprzeda2ry Akcji PWB AWBUD - w wysokodci 28 400 538 zl.

Zarz4d ,,INSTAL - LUBLIN' S.A. w Lublinie poinformowal raportem bie2qcym m 72/2010
z drna 26 .07 .2010 r. informacj e dotyczqc4 rwolaria na dzleft' 23 .08 .2010 r. w siedzibie Sp6lki
Nadzrvyczajnego Walnego Zgromadzeria Akcjonariuszy. Przedmiotem, kt6rego bgdzie m.in.
podjEcie uchwaly w sprawie warunkowego podwyZszenia kapitalu zakladowego Sp6lki
w drodze emisji akcji serii I, w sprawie emisji warrant6w subskrypcyjnych serii C, zmiany
statutu Sp6lki oraz o wylqpzeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, a tatrde podjqcio

C--'.}-*Y*



statutu Sp6lki oraz o wylqczeniu prawa poboru akcj onariuszy, a takZe podjEcie
uchwaly w sprawie przyjgcia tekstu jednolitego Statutu Sp6lki podjEcie uchwaly w sprawie
demateializacji akcji serii I obejmowanych w ramach waxunkowego, upowaZnienia do
zavtarcia umowy z Krajowym Depozytem Papier6w W S.A. o rejestracjE tychZe
akcji w depozycie papier6w wanoSciowych oraz ubieganie o dopuszczenie tych akcji do
obrotu na Gieldzie Papier6w Warto6ciowych w Warszawie S

oznaczajqca notowane na warszawskim rynku stopQ procentowq WIBOR 3M
dla migdzybankowych depozyt6w 3-miesiqcznych wedlug notowania z dtna rczpoczgcia
pierwszego, kolejnych (miesigcznych) i ostatniego okresu
odsetki od kredytu s4 naliczone i splacane w przypadku,
notowan odpowiedniej stawki WIBOR, obowiqpuje stawka

za jaka naleime
w daavm dniu nie ustalono

z dnia poprzedzaj qcego
dzieri w kt6rym bylo prowadzone ostatrie notowanie danej
Okes wvkorzvstania limitu uolvwa z dniem 31.12.2010r.

powigkszonej o maxZQ barku.

Emitent zawarl umowQ po2ryczki ze sp6lkqzaleimqGeoclima Sp. z o.o. z siedzib4w Warszawie,
w kwocie 1 50 000,00 zl. Poiryczka zastda oprocentowana w wysokoSci 4 % w skali rocznej.
Umowa zawarta jest na czas nieokre lony. Zwrot poiryczki riast4pi w terminie 2 dni od dnia
wezwani a do zaplaty poLy czkodawcy.

CzlonekZarzadu.

Zaruqdz

CzlonekZarz4ila
- Wiceprezes
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Piotr Ciompa

Lublin, dnia 19.08.201 0r.


