
Komunikat nr 21/2010 z dnia 2010-02-12 
 

 
 

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 11 lutego 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, Xli Wydział Gospodarczy, zawiadomił, iż w wyniku dokonania transakcji 
pakietowej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA w dniu 10 lutego 2010 

roku (data rozliczenia 11 luty 2010) Fundusz dokonał zbycia 170 000 akcji spółki 
Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych INSTAL-LUBLIN Spółka Akcyjna i tym samym 

nastąpiło zmniejszenie udziału do poziomu poniżej 33%. 
 

Przed dokonaniem powyższej transakcji Fundusz posiadał 5 273 543 akcji INSTAL LUBLIN SA, 
które stanowiły 34,03% w kapitale i dawały prawo do 5 273 543 głosów na walnym 

zgromadzeniu co stanowiło 34,03% głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki INSTAL LUBLIN 
S.A. 

 

Obecnie, Fundusz posiada 5 103 543 akcje INSTAL LUBLIN SA, które stanowią 32,93% w 
kapitale i dają prawo do 5 103 543 głosów na Walnym Zgromadzeniu co stanowi 32,93% 
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 S.A. 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. 
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