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S.A." na

Grupa kapitalowa PIP ,,INSTAL - LUBLIN" S.A., informuje, 2e w omawianym okresie
w sp6lce dominuj4cej nie bylo zmian w strukturze jednostki gospodarczej.

Grupa kapitalowa PIP ,,INSTAL - LUBLIN" S.A. nie publikowala prognoz wynik6w za 2010
rok.

3. Grupa kapitalowa PIP ,,INSTAL - LUBLIN" s.A. przedstawia wykaz akojonariuszy
posiadajqpych co najmniej 5% og6lnej liczby glos6w na Walnym Zgromadzeniu Grupy
kapitalowej PIP,,INSTAL - LUBLIN" S.A. wg stanu na dnefi 12 sierpnia 2010 roku.

Struktura akcjonariatu (powyZej 57o) Liczba akcji
Akcjonariat

w€dlug liczby
akcii

Liczba glos6 Akcjonariat
wedlug liczby

glos6w
Petrofox S.A. 9.466.846 32,82% 9.466.846 32,820/o
BBI Caoital NFI S.A. 8.881.773 30,79% 8.881.773 30,79%
Dom Maklerski IDM S.A. 4.461.122 15,460/o 4.461.122 r5,46%

Grupa w okresie od przekazanra poprzedniego raportu nie olrzymala informacji o zmianie
w strukturze wlasno6ci zraczqcych pakiet6w akcji.

Jednostka dominuj4ca otrzymala w dniu 23.07.2010 r. od Sp6lki BBI Capital NFI S.A.
zawiadomienie, 2e na podstawie art. 69 pkt. I ustawy z drlLa 29 lipca 2005 roku o ofercie
publicznej i warunkach wprowadzenia instrument6w finansowych do zorganizowanego systemu
obrotu oraz o sp6lkach publicnrych@2.U.22005t. nr 184, poz.l539 z p6tn. nrt.), BBI Capital
NFI S.A. z siedzib4 w Warszawie, ul. Emilii Plater 28 (dalej jako ,,Fundusz") zarejestrowana w
rejestrze przedsigbiorc6w Krajowego Rejestru S4dowego prowadzonego przez Sqd Rejonowy
w Warszawie, XII Wydzial Gospodarczy, zawiadomila 2e w wyniku dokonania wydaoia
dokument6w akcji serii H sp6lki,,INSTAL - LUBLIN" S.A. z siedzib4 w Lublinie na podstawie
art. 451 $ 2 Kodeksu sp6lek handlowych i tym samym popr?sz dokonanie podwy2szenia
kapitatu zakladowego sp6&i ,,INSTAL - LUBLIN" S.A. o kwotg 13 345 076 zlotycb popnez
emisjQ 13 345 076 akcji zwyklych na okaziciela serii H o wartoSci nominalnej I PLN, o czym
poinformowala spolka ,,INSTAL - LUBLIN" S.A, raportem biehryymnr 70/2010 z dua22lipca
2010 roku, zmianie uleglo zaangazowanie Fundwzu w akcje ,,INSTAL - LUBLIN" S.A.
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sp6lka BBI capital NFI sA ryl samym nabyla prawa do 3778 230 akcji zwyktych na
okaziciela serii H, co stanowi 13,10% w kapitale zakladowym Sp6lki oraz 3 zzg z:0 gtosow na
walnym zgromadzeniu tj. 13,10%o
Przed dokonaniem podwyzszenia kapitalu zakladowego Fundusz posiadal 5 103 543 akcje
,'INsrAL - LUBLIN" s.A., kt6re stanowily 32,93o/o w l<apitate zakladowym i dawaly prawo do
5 103 543 glos6w na walnym zgromadzeniu i 32,93% glos6w na wuhtl* zgyomadzentl
,,INSTAL_LUBLIN" S.A.
obecnie, Fundusz posiada 8 881 773 akcji ,,INSTAL - LUBLIN. S.A., kt6re stanowia 30.79%
w kapitale i dai4 prawo do 8 881 773 glos6w na walnym zgromadzentu i 30,79% gloso* oa
Walnym Zgromadzeniu.

Jednostka dominuj qpa ol;rz]wll,ala w dniu, 26 .07 .20 1 0 r. od sp6lki petrofox S .A. (socidtd
anonyme), sp6lki akcyjnej prawa luksemburskiego, z siedzibq w Luksemburgu. zawiadomienie,
ze w zviqzkrt z obowiqTkiem informacyjnym wynikaj4cym z art. 69 pkt. i ustawy z dnra 29
Iipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrument6w finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o sp6lkach publicmych (tekst jednolity Dz. rJ. z200gr. nr
185' poz.1439)' ("ustawa') Petrofox S.A. (soci6t6 anonyme), sp6lka akcyjna prawa
luksemburskiego, z siedzibq w.Luksemburgu, przy 5,rue Eugdne Ruppert,L-2453 i"tr"-u*g,
zarejestrowana w luksemburskim rejestrze handlowym (Registre de Commerce et des Soci6t€ij
pod nurnerem B 153294 ( dalei ,,PETROFOX,) informuje, ze w wyniku obigcia zgodnie
z umow4 obigcia akcji ?jwart4 w dniu 2L lipca 2010 r. akcji na okaziciela serii H
wyemitowanych na podstawie uchwaly nr 8/2010 Nadzwyczajnego walnego zgromadzenta
PrzedsiEbiorstwo hrstalacji Przemyslowych ,,INSTAL - LUBLIN" sp6lka Akcyjni w Lublinie
z dnia 15 stycznia 2010 r. oraz uchwaly w 312010 Nadzwyczajnego walnego Zgro madzema
Przedsipbiorstwo krstalacji Przemyslowych ,,INsrAL - LUBLIN' sp6&a Ak;id w Lublinie
z dnia 4 marca 2010 r. oraz wydania dokument6w tych akcji serii H zgodnie z art. 45t $ 2
Kodeksu spolek handlowych w dniu 22 lipca 2010 r., na dzief.23lipca 2010 r. pETRoFoX stal
sig akcjonariuszem Przedsigbiorstwa Instalacji Przemyslowych ,,INSTAL - LUBLIN" Sp6lka
Akcyjna w Lublinie.
PETRoFox poinformowal tal<Le, 2e przed wskazan4 wy2nj zmian4pETRoFox nie posiadal
akcji wyemitowanych przsz Przedsigbiorstwo Instalacji przemyslowych ,,INSTAL - LUBLTN.
Sp6lka Akcyjna w Lublinie C,INSTAL - LUBLIN), a aktualnie pETRoFox posiada 9 466 846
(dziewi96 milion6w czterysta szeSidziesiqt szeid tysiqcy osiemset caerdzieSci sze66) akcji na
okaziciela serii H w kapitale zakladowym ,,INSTAL - LUBLIN' S.A., co slano\ryl 32:g2y.
kapitalu zakladowego ,,INSTAL - LUBLIN" s.A. oraz daje prawo do 9 466 846 (dziewiEi
milion6w cnerysta szes6dziesi4t sze56 tysigcy osiemset czterdziedci szesi) glos6w na walnym
zgromadzentu' ,,INSTAL - LUBLIN' S.A., co Stanowi 32,g2%o w og6lnej liczbie glos6w na
Walnym Zgromadzeniu,,INSTAL - LUBLIN' S.A.
Jednoczesnie PETRoFox przewiduje, 2e w okresie najbliZszych 12 (dwunastu) miesiqcy od
zloLema niniejszego zawiadomienia zwigkszy siq jego udzial w og6lnej liczbie glos6w na
Walnym Zgromadzeniu,,INSTAL - LUBLIN' S.A.

Jednostka dominujqca oftrymala w dniu 30.07.2010 r. od, zarz4du Domu Maklerskiego IDMSA
zawiadomienie, i2 na podstawie art. 69 pkt. I pkt.2 Ustawy z drna 2g lipca 2005 roku o ofercie
publicmej i warunkach wprowadzenia instrument6w finansowych do zorganizowanego systemu
obrotu oraz o sp6lkach publicznych @2. tJ. z 2005r. nr 184, poz.l539 z p6zn. zr.), Dom
Maklerski IDMSA zawiadomil, iz w wyniku dokonania wydania dokument6w akcji serii H
sp6lki ,,INSTAL - LUBLIN" S.A. na podstawie arr.451g 2 Kodeksu sp6lek handlowych i rym
semym poprzez dokonanie podwyZszenia kapitalu zakladowego sp6&i ,,INSTAL - LUBLIN.
S.A. (Raport bie:@cy nr 7012010 z dnia 22 lipca 2010 r. sp6lki ,,INSTAL - LUBLIN" S.A.)
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zmniejszyl sig procentowy udzial w kapitale zakladowym oftLz w og6lnej liczbie glos6w
w spolce ,,INSTAI - LUBLIN" S.A. przez Dom Maklerski IDMSA.

Jednoczesnie zuz4d Domr Maklerskiego IDMSA zawiadomil, k przed, dokonaniem
podwy2szenia kapitatu zakladowego Dom Maklerski IDMSA posiadal 4 457 143 szttll.
({9y4ne; cztery miliony cz.erysta pigc&iesi4t siedem tysiEcy sro czterdziesci trzy) akcji sp6lki
"INSTAL 

- LUBLIN" s.A., co stanowilo 28,76%o w kapitale zakladowym przed legopodwy2szeniem oraz uprawnialo do wykonywani a 4 457 143 sztuk (slownie: 
"i"r."imilion6wczterystu pig6dziesigciu siedmiu tysiqcy stu czterdziestu tzech) glos6w co stanowilo 2g,76%

glos6w na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy sp6lki.
zarzqd' Dom'u Maklerskiego IDMSA poinformowal t*r!e, iz aktualnie po dokonaniu
podwy2szenia kapitalu zakladowego przez sp6lkE ,,INSTAL - LUBLIN- S.A. Dom Maklerski
IDMSA posiada 4 461 122 sztuk ( slownie: cztery miliony czterysta szni;ldziesiqt jeden tysigcy
sto dwadzieScia dwa ) akcji sp6lki,,INSTAL - LUBLIN- S.A. co shn;wi 15,46%
w podwyzszonym kapitale zakladowym omz uprawnia do wykonywani a 4 461 122 ( slownie:
czterech milion6w czterystu szedddziesiqciu jeden tysigcy stu dwudziestu dw6ch ) glos6w co
stanowi 15,46% glos6w na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy sp6lki

Na dziefl 30 czerwca 2010 r. osoby z organ6w zarzqdzaj4cych i nadzorujqpych nie posiadaly
akcji jednostki dominuj qpej.

4. Grupa kapitalowa PIP ,,INSTAL - LUBLIN" S.A. przedstawia stan posiadani a akcji przez
osoby zarzqdzai4ce i nadzoruiqpe PIP ,,INSTAL - LUBLIN" S.A. na dzieri 3l siemnia 2010
roku.

Lp. Imig i Nazwisko Stan na dziei
31.08.2010r.

Stan na dziei
U.05.2010r. Zmiana

I
2

Zarzad
Jan Makowski
Piotr Ciompa
Robert Prohdski

Nie posiada
Nie posiada
Nie posiada

Nie posiada
Nie posiada

I
2
5

4
5

Rada Nadzorcza
Jacek Klimczak
Jaroslaw Wiiniewski
Grzegorz Kubica
Rafal Abratafski
Arkadiusz Maczka

Nie posiada
Nie posiada
Nie posiada
Nie posiada
Nie posiada

Nie posiada
Nie posiada
Nie posiada
Nie posiada
Nie posiada

5. Grupa kapitalowa PIP ,,INSTAL - LUBLIN" S.A. informuje, 2e nie wystgpuj4 postgpowania
toczqce sig przed sqdem, organem wladciwym dla postgpowania arbitrazowego lub organem
administracji publicznej, 2adne postgpowania dotycz4ce zobowiqzaf lub wierzytelnoSci
jednostek wchodzqcych w sklad Grupy, kt6rych lqpzna wartoSd stanowilaby co najrnniej l0%
kapital6w wlasnych Grupy; oraz dwu lub wigcej postQpowaf dotyczqpych zobowiqart. oraz
wierzytelno6ci, kt6rych l4czna wartoSd stanowi odpowiednio co najmniej 10% kapital6w
wlasnych Grupy.

Jednostka dominujqpa przestrzega zasad ladu korporacyjnego, zgodnie z wlasnym
o6wiadczeniem zawartym w raporcie rocznym R 2009 z dnia 30 kwietni a 2010r.
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6. Informacja o hansakcjach z jednostkami powiq,zanymi wyzszego szczebla zal plhocze z0l0r,

Transakcje z:
a. BBI CAPITALNFI S.A. wWarszawie

- naliczone odsetki od zobowiq-zari w I p6hoczu ZOl}t. _ 4l tys. zt
b. Dom Maklerski IDM S.A. w Krakowie

- zakup uslug - 18 tys. zl

Stan nale2noSci onz znbowiryafi z jednostkami powiq,zanymi na 30.06.2010r.:
a. BBI CAPITALNFI S.A. wWarszawie

- nale2no5ci - nie lvyst4plty
- zobowiqzania - I 085 tys. zl

b. Dom Maklerski IDM S.A. w Krakowie
- nale2noSci - nie wystqpifu
- zobowiqga.nia - 23 tys. zl

Transakcje zawarte przez jednostkg dominuj4c4 lub jednostki od niej zale?ne z podmiotami
powiqganymi istohe oraz zawarte na innych warunkach niz rynkowe nie wystqpily. 

-

7. Ikedyty i pozyczki

Grupa kapitalowa PIP ,,INsrAL - LUBLIN" s.A., informuje, Le iadna z jednostek wchodz4pych
w sklad Grupy nie udzielila porgczerl kredyhr, poirycz*i lub gwarancji - lqcznie jednemu
podmiotowi lub jednostce zalehrej od tego podmiotu, kt6rych l4czna wartosi istniej4cych
porEczeri lub gwarancji stanowilaby r6wnowartos6 co najmniej 10% kapital6w wlasnych Grupy.

Jednostka dominuj4ca zawarla umowg kredl'tu w formie limitu kredytowego wielocelowego w
rachunku biei.4cym w kwocie 2.000.000 zl. stopa procentowa r6wna jest wysokodci stawki
referencfnej, kt6rq stanowi stawka WIBO\ podawana w tabeli kurs6w pKO Bp S.A.,
oznaczaiEca notowane na warszawskim rynku migdzybankowym stopQ procentowq wIBoR 3M
dla migdzybankowych depozyt6w 3-miesigcznych wedfug notowani a z dnia rozpocz4cia
pierwszego, kolejnych (miesiqcznych) i ostatniego okresu obrachunkowego, za jaki nalezne
odsetki od kredytu s4 naliczone i splacane. w przypadku, gdy w danym dniu nie ustalono
notowaf odpowiedniej stawki wIBoR" obowiqluje stawka wIBoR z dnia poprzedzaiqpego
dzief w kt6rym bylo prowadzone ostatnie notowanie danej stawki, powigkszonej o marzQ
banku.
Okres wykorzystania limitu uplywa z dniem 31.12.2010r.

Jednostka dominuj4ca zawarla umowg po|ycz*i ze sp6lk4 zale2n4 Geoclima Sp. z o.o. z
siedzib4 w warszawie, w kwocie 150 000,00 zr. Poiryczka zostala oprocentowana w wysokosci
4 % w skali rocznej. Umowa zawarta jest na czas nieokreslony. Zwrot poiryczki nast4pi w
terminie 2 dni od dnia we zwanta do zaplaty poZyczkodawcy.

8. Grupa kapitalowa PIP ,,INSTAL - LUBLIN" S.A. przedstawia inne informacje, kt6re zdaniem
Grupy s4 istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, maj4tkowej, finansowej, wyniku finansowego
i ich zmian, oraz informacje, kt6re se istotue dla oceny mo2liwosci realizacji zobo.wirryali przez
GrupE.

Gl6wnymi rynkami zbynr dla Grupy s4 nowo budowane lub modemizowane zaklady
przemyslowe, oczyszczalni€ 5ciek6w, hale magazynowe, obiekty uzyteczrosci publicanej



(obiekty biurowe i handlowe, szkoly, szpitale), obiekty infrastuktury ftanalizacje saoitame,
oczyszczalnie).

Podstawowym rynkiem geograficznym dzialalnosci Grupy jest rynek kajowy, na kt6rym w I
p6hoczu 2010 r. uzyskano 99,lYo przychodlw ze spnedazy produkt6., io*r*o* i maierial6w.
w I p6hoczu 2010 r. udzial rynku IJE w sprzedaZy produkt6w, towar6w i material6w wyni6sl
0,9%.

Przychody Grupy ze sprzedazy w I p6hocnt2009 i 2010 roku.

Rodzaj l l - 30v I2009 I I - 30 VI2010
tvs. zl o/o tYs. zl Vo

Prrych6d z produkcji i usfug budowlano-montazowyjr 20 0r4 88,6 22 59r 84,5
Przfch6d z wyrob6w 6.1 l 0 1 6 3.8
Przfich6d z towar6w i matqial6w 809 270r l 0 , l
Pozostale przychody 404 1,8 422 1,6
Prrych6d netto og6lem 22 600 100.0 26 730 100.0
w tym: eksport 7 8 1 0,0 253 0,9

Rodzaj r I-30vI
2009

o/" l t - 3 0 v I
2010 Yo

ZuLfci€ material6w i energii 8 095 38,2o/o l0 708 36,5o/o
Usluei obce 3 1 7 4 l5.0Vo 7 524 25,60/o
Wynagrodzenia o  ) / ) 3 |,0o/o 6 777 23.1o/o
Ubezpieczenia spoleczre I  125 5,3o/o I 1 5 7 3.9%
Swiadczenia na rzecz pracownik6w 80 0,40/o 85 0.3o/o
Amortyzacia 387 |,8% 406 1.4o/o
Podatki i oplaty 306 1.4% 523 |,gyo
Pozostale 1 4 5 0 6,gyo 2 180 7.4%
Razem koszty poniesione 2t 192 100.0% 29 360 r00.0%
Zmiana stanu wyr. i produkcji w toku I  t48 x -585 x
Zmiana stanu rozliczef migdzyokesowych 0 343 x
Wlroby przekazane do sklep6w -10 -20 x
Koszty wlasne, w tym: 22 330 r00,0% 29 098 100,0%
- koszt w)dworzenia sprzedanej produkcii 19429 87.0o/o 24 850 85,4o/o
- koszty spEqdazy 692 3.1% | 200 4,lo/o
- koszty og6lnego zarz4dr 2 209 99% 3 048 10.5o/o

Koszty wedfug rodzaju" koszt wytworzenia sprzedanych produkt6w i uslug w I p6hoczu 2009 i
2010 roku:

w okresie I p6hocza 2010 roku Grupa osi4gnEtra przychody ze spr,rudarzry produkt6w oraz
towar6w i material6w na poziomie 26,7 mln zl, z czego na produkcjg budowlano-monta2ow4
vzypadto 84,5vo. Grcpa osiqgngla stratQ netto zal p1hocze 2010 roku w wysokosci 4,4 mln zl.
Maria zysku brutto na spnedairy w omawianym okresie 2010 wyniosla -2yo, mafta zysku na
spneduiry -17,9%, marza zysku opemcyjnego -l8o/o amafiazysku netto -16,6%.

W okresie I p(thocza 2010 roku warto6i zakontraktowanych rob6t budowlano-monta2owych
wyniosla okolo 32 mln zl. Konhakty o wartosci wiEkszej nz 10 % kapital6w wlasnych emitenta
byly nastgpuj qce:

- 8,2 mln PLN + VAT z SANDVIK MINING AND GONSTRUCTION Sp. z o.o. z
siedzibq w Tychach (RB 4412010 z dna 17.05.2010r)),
- 3,8 mln PLN + VAT z GMINA STEZYCA (RB 45/2010 z dnra 19.05.2010r.),
- 3,2 nrln PLN +VAT z GMINA NIEMCE (RB 5212010 z dnia 08.06.20 I 0r.).

,t,
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Wyszczeg6lnienie 30.06.2010r. 31.12.2009r. 30,06.2009r.
Stan zatrudnienia na dzief 3 1 8 J J ) J I J
Przecietne atudnienie 32r 3 3 1 307

- 4,1 mln PLN + VAT z GMINA WOHYN (RB 55t2010r. z dnia 16.06.2010r.).
Zatrudnienie w okresie pierwszego p6hocza 2010 roku oraz na d"ieri 30.06.20 r. przedstawialo

_9. Grupa kapitalowa PIP ,,INsrAL - LUBLIN" s.A., wskazuje czynniki, kt6re w ocenie grupy
bgdq miaty wplyw na osiqgniQte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego
p6hocza

w dniu 2l lipca 2010 roku jednostka dominui4c a nabyla 429 339 akcji przedsigbiorstwa
wyrob6w Betonowych AWBUD_ s.A. z siedzib4 w Fugas6wce, co stanowi 42,93 % w kapitale
zakladowym i taki sam procent glos6w na walnym zgromadzeniu pwB AWBUD za,lE:mqceng
39 735 228 PLN (hzydziesci dziewiEc milion6w siedemset trrydziesci pigc tysipry dwiescie
dwadzieScia osiem zlotych).
w dniu 21 lipca 2010 r. jednostka dominui4ca zawarla z BBI capital NFI s.A. z siedzibe w
warszawie (podmiot powiq.zany - akcjonariusz jednostki dominui4cei), nastgpuiqce umowy:

l) Umowg objqcia 3 778230 (trzech milion6w siedmiuset siedemdziesipciu ogmiu tysipcy
dwustu trzydziestu) nowych akcji na okaziciela serii H, wyemitowanych przez Instal na
podstawie uchwaly NWZ nr 8/2010 z dnia 15.01.2010 oraz nr 312010 zdnia 04.03.2010
r.' o wartofci nominalnej I zl (eden zloty) kazda akcja" za cenE emisyjnq 3 d (izy aote)
za akcjg, tj. l4cmie za cenE 11 334 690 pLN (edenascie milion6w hzysta tridziesci
cztery tysiece szesdset dziewig6dziesiqt zlotych).

2) UmowE sprzedazy 122 471 (stu dwudziestu dw6ch tysiEcy czterystu siedemdziesigciu
jeden) akcji na okaziciela serii A o wartosci nominalnej 0,t0 zl (dziesied
gr. oszy) kazda akcj4 stanowiqcych 12,25 % kapitatu zakladowego i taki sam procent
glos6w na wdnym zgroma&eniu sp6lki pWB AWBUD SA za ceng ll334 690 A
fiedenascie milionfw tzystatuydziesci czrery tysiqpe szesdset dziewig6dziesi4t zlotych);

3) UmowE potqpenia wierzytelno6ci qmikai4cych z zawarcia um6w opisanych w punkcie
I i 2 tj. wenytelnosci Instal w stosunku do BBI o wniesienie wkladu pienig2nego na
pokrycie akcji serii H - w wysokos ci 11 334 690 zl z tyt. umowy obiEcia akcji oraz
wierzytelnodci BBI w stosunku do Instal z tytulu umowy spnedazy akcji - w wysokosci
11 334 690 zl.

Wdniu21 lipca 2010 r. jednostka dominui4ca zawa a zpetrofox S.A nastgpuiqpe umowy:
1) Umowg objqcia przez Petofox S.A. 9 466 846 (dziewiEciu milion6w caery$u

sze5ddziesigciu szeSciu tysigcy oimiuset czterdziestu szedciu) nowych akcji na okaziciela
serii H, wyemitowarrych ptzez Instal na podstawie uchwaly NWZ nr 8/2010 z dnia
15.01.2010 otaz w 3/2010 z dnia 04.03.2010 r., o wartodci nominalnej I zl (eden zloty)
kazda akcj4 za cenq emisyjnq 3 zl (t"y zlote) za akcje, tj. l4cznie za cenp 2g 400 53g zl
(dwadzie3cia osiem milion6w czterysta tysiQcy piQdset trzydzie3ci osiem zlotych).

2) Umowg nabycia 306 867 (trzystu sze6ciu tysigcy oSmiuset sze$6dziesigciu siedmiu) akcji
zwyklych na okaziciela serii B o wartodci nominalnej 0,10 zl (dziesipd groszy) kazda
akcja, stanowi4cych 30,69 % kapitatu zakladowego i taki sam procent glos6w na walnym
zgromadzeniu sp6lki PWB AWBUD SA za ceng 28 400 539 zl (dwadziescia osiem
milion6w caerysta tysigcy pig6set trzydziedci osiem zlotych);

3) Umowg potrecenia wierzytelno6ci wynikaj4cych z zawarcia um6w opisanych w punkcie
I i 2 tj. wierzytelno6ci lnstal w stosunku do Petrofox S.A. o wniesienie wkladu
pienigbrego na pokrycie akcji serii H - w wysoko5ci 28400 538 zl z tytulu umowy

fr,
---^-^ 44,



obigcia akcji oraz wierzytelnosci petrofox s.A. w stosunku do Instal z tytulu umowy
sprzedazy Akcji PWB AWBUD _ w wysokoSci 28 400 538 zl.

Zarz4d jednostki 
{9Ti*ise"j rj. ,,INsrAL - LUBLIN- s.A. w Lublinie poinformowal raporrem

biezqpvm nr 72/2010 z d'ua26.07.2010 r. o zwolaniu na d2ieh23.08.20i0 i. * ,i"arrui" spo*i
Nadzwyczajnego walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. przedmiotem, kt6re;; bed;e m.in.podigcie uchrraty w sprawie warunkowego podwyzszenia kapitalu 

"uttaiow"g; 
spolki

w drodze emisji akcji serii I, -w sprawie emisji warrant6w subskrypcyjnych serii-E, zrniany
statutu, Sp6lki oraz o wyl4czeniu prawa poboru dotychczasowych atclonariuszy, a takze poa3Ecie
lchwaly ry sprawie przyjEcia tekstu jednolitego statutu spotki oraz iodjgcie u"i*ury *ip**"
dematerializacji akcji serii I obejmowanych w ramach kapitalu ***to*"go, upoJ*J""iu aozaw.arcia umowy z Krajowym Depozytem papier6w wartosciowych s.e.'o're;estacii ty"t r"
akcji w depozycie papier6w 

-wartodciowych oraz ubieganie siE o dopuszczenii ty.rr'it";r ao
obrotu na Gieldzie Papier6w Wartodciowych w Warszawie S.A.

W dniu 23.08.2010 NadzwyczajT.Wdlg Zgromadzene podjElo uchwalg m.3/2010 dotyczqcq
warunkowego podwyzszenia kapitalu zakladowego sp6lki bominuiqcej o kwotg 53.sss25i zl p;
przez _emisiE nie wigcej nrz 53.599.2s7 akcji na oku"i"iela .".ii I. atcl" serii I w ramach
warunkowego kapitalu zakladowego obejmowane bgd4 ptzez uprawnionych z wanant6w
subskrypcyjnych serii c emitowanych przez jednostkg dominuiqc4 (raport biezqcy g6/2010 z dn.
23.08.2010r.).

Zatz1dz

Prezes Zarzqda CzlonekZam4dru
- Wiceprezes

CzlonekZarzqilrl

/"r"v
Jan Makowski Piotr Ciompa

Lublin, dnia 24.08.2010r.

Robert Protynski


