
Komunikat nr 19/2010 z dnia 2010-02-10 

 

Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie 

publicznej z firmy: „Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna.”   
 

Zarząd „INSTAL  LUBLIN” S.A. informuje, że w dniu 10 lutego 2010r otrzymał od zarządu  

firmy Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna  

 

  zawiadomienie, iż: 

  

Zgodnie z  art. 69 ust. 1 pkt. 2 w związku z  art. 87 ust. 5 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.) zwanej dalej „Ustawą”, Dom Maklerski IDMSA zawiadomiła, iż w 

wyniku transakcji sprzedaży poza rynkiem regulowanym akcji spółki Instal-Lublin S.A. przez 

Relpol 5 Spółka z o.o. której 100% udziałów posiada Dom Maklerski IDMSA, dnia 4 lutego 

2010 r. zmniejszył się procentowy udział w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie 

głosów spółki   Instal-Lublin S.A. przez Dom Maklerski IDMSA oraz przez Relpol 5 Sp. z o.o. 

 

Przed dokonaniem w/w transakcji Dom Maklerski IDMSA wraz ze spółką Relpol 5 Sp. z o.o. 

posiadali łącznie 5 611 448 sztuk / słownie; pięć milionów sześćset jedenaście tysięcy 

czterysta czterdzieści osiem / akcji spółki  Instal-Lublin S.A., co stanowiło 36,21% w kapitale 

zakładowym oraz uprawniało do wykonywania 5 611 448 głosów / słownie; pięciu milionów 

sześciuset jedenastu tysięcy czterystu czterdziestu ośmiu /co stanowiło 36,21% głosów  na 

Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki. 

 

Aktualnie po dokonaniu transakcji sprzedaży Dom Maklerski IDMSA wraz ze spółką Relpol 5 

Sp. z o.o. posiadają łącznie 5 061 751  sztuk / słownie; pięć milionów sześćdziesiąt jeden  

tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden / akcji spółki  Instal-Lublin S.A., co stanowi 32,66% w 

kapitale zakładowym oraz uprawnia do wykonywania 5 061 751 głosów / słownie; pięciu 

milionów sześćdziesięciu jeden tysięcy siedmiuset pięćdziesięciu jeden  /co stanowi 32,66% 

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. 

 

 

 

Podpisy: 

Jan Makowski – Prezes Zarządu 

Piotr Ciompa – Członek Zarządu, Wiceprezes 

 


