
SPRAWOZDAI{IE Z DZIALALNOSCI

1. Sp6&a ,,Instal-Lub1in" S.A. nie nalezy do 2adnej grupy kapitalowej w zrviq,zku z tW ze
gl6wni akcjonariusze Emitenta: BBI capital NFI S.A. posiada 32,560lo oraz Dom Maklerski IDM
S.A. posiada 40,67% akcji Sp6lki, nie podlega r6wniez konsolidacji.

2. ,,INSTAL-LUBLIN" S.A., informuje, Ze w omawianym okresie w spolce nie bylo zmian
w strukturze jeclnostki gospodarczej.

3. ,,INSTAL-LIIBLIN" S.A. nie publikowal prognoz wynik6w za 2009 rok.

4. ,,INSTAL-LUBLIN" S.A. przedstawia wykaz akcjonariuszy posiadajqcych co najmniej 5%
og6lnej liczby glos6w na Walnym Zgromadzenitt,,INSTAL-LUBLIN" S.A. wg stanu na dzieh
28 sierpnia 2009 roku.

Emitent w okesie od przekazania poprzedniego raportu otozymal informacjg o zmianie
w strukturze wlasno6ci znacz4cych pakiet6w akcji.
Emitent ohzymal od Sp6lki BBI capital NFI S.A. pismo nastEpujqpej tresci: na podstawie art. 69
pkt. I ustawy z dttia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicmej i warunkach wprowadzenia
instrument6w finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o sp6lkach publicmych
(Dz. U. z 2005r. nr 184, poz.l539 z p6tn. zm.), BBI Capital NFI S.A. z siedzib4 w Warszawie,
ul. Emilii Plater 28 (dalej jako ,,Fundusz') zmejestrowana w rejestrze przedsigbiorc6w
Krajowego Rejestru S4dowego prowadzonego ptzez s$ Rejonowy w warszawie, xrl wydzial
Gospodarczy, zawiadomil, iz w wyniku dokonania hansakcji sprzedairy na sesjach gieldowych
na Gieldzie Papier6w Warto5ciowych w Warszawie akcji sp6lki ,,Przedsiqbiorstwo Instalacji
Przemyslowvch INSTAL-LUBLIN Sp6lka Akcfrna'' z siedzib4 w Lublinie (dalej jako
"INSTAL-LUBLIN s.A.", ,,sp6lka-), Fundusz zbyl w dniu l0 sierpnia 2009 roku 250.000 akcji
INSTAL-LUBLIN s.A. oraz w dniu t l sierpnia 2009 roku 400.000 akcji INSTAL-LUBLIN
s.A.' tr4czrie 650.000 akcji tj. stanowiqpe 6,19 %,kapitrf;.r i glos6w na walnym Zgromadzeniu.

Jednoczednie znz$ BB.I capital NFI s.A. zawiadomil, ze w wyniku transakcji spnedziry
deglo zaangximwanie BBI Capital NFI S.A w akcje sp6lki INSTAL-LUBLIN S.A.
Przed dokonaniem transakcji spnedatiry akcji sp6lki, Fundusz posiadal 4067 6ll akcji, co
stanowilo 38,7 5%o kapitalu zakladowego sp6lki INSTAL-LIIBLIN s.A. oraz 39,7 5%o glos6w na
Walnym Zgromadzeniu sp6lki INSTAL-LUBLIN S.A.

zarz4d' BBr capital NFI s.A poinformowal takze, iz obecnie Fundusz posiada 3 417 6ll akcji
INSTAL-LUBLIN s.A., kt6re stanowi4 32,56 % w kapitale i daj4 prawo do 32,56 zo glos6w na
Walnym Zgromadzeniu Spolki.

Jednoczejnie, zarzTdBBl capital NFI S.A poinformowal - zgodnie z ar:t.69 ust. 4 pkt. 5 i 6
UsIawy z &tta 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrument6w
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o sp6lkach publicznych (Dz. lJ. z 2005r.
nr 184, po2.1539 z p6in. mr.), itE podmioty zalerne BBI Capital NFI S.A nie posiadajq akcji
spolki INSTAL-LUBLIN s.A., jak r6wniez nie zostala zawarta umowa zawieraiqpa
postanowienia dotyczrye ptzekazania uprawnieri do wykonywaniu prawa glosu na walnym
zgromadzeniu.
Akcjonariusze ,,Insral - Lublin' s.A. posiadaj4cy co najmniej 5 % og6lnej liczby glos6w na
walnym
zgroma&eniu:
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BBI Capital NFI S.A. - 3 417 611 szhrk akcji co stanowi 32,56% kapitalu zakladowego, co
odpowiada 3 417 6l I glosom na walaym zgromadzeniu i daje 32,56Vo og6heJ liczby glos6w.

Dom Maklerski IDM S.A. (za poSrednictwem Relpol 5 Sp. z o.o.) - 4 268 849 sztuk akcji co
stanowi 40,67%to kapitalu z*ladowego, co odpowiada 4 268 849 glosom na walnym
zgromadzeniu i daj e 40,67%o og6lnej liczby glos6w.

Na dziei 30 czerwca 2009 r. osoby z organ6w zarz4Azajryych i nadzorujqgych nie posiadaly
akcji,,Instal-Lublin" S.A.

5. ,,INSTAL-LUBLIN" S.A. przedstawia stan posiadania akcji sp6lki przez osoby zafl4dzalqce
i nadzoruj4ce ,,INSTAL-LUBLIN" S.A., zgodnie z posiadanymi informacjami wg stanu na 28
sierpnia 2009 roku.

W dniu 29 mala 2009 r.NI Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjglo uchwalg
nr 18/09 w sprawie odwolania ze sktradu Rady Nadzorczej Pana Adama Konopka.
Pan Ctzegorz Golec i Pan Piot Karmelita nezygnowaTi z zasialania w Radzie Nadzorczej ze
sku&iem na dzieri 29 maja200%.
W dniu 29 maja2009 r. )CKI ZWZA podjglo uchwalg nr 19109 w sprawie powolania do skladu
Rady Nadzorczej nastgpujqpych os6b: Pana Adama Stolarza, Pana Michala Stgpniowskiego
i Pana Jana DudE.

Stan posiadania akcji Sp6lki przez osoby zarz4dzajqce i nadzorujqge w okesie pierwszego
p6hoeza2009 r. nie ulegl mrianie i przedstawia sig nastEpujqpo:

Lp. Imie i Nazwisko Stan na dzieri
15.05.2009 r.

Stan na dziefi
28.O8.2009 r.

Zmiana

I

2

Zarzqd
Jan Makowski
Piotr Ciompa

Nie posiada
Nie posiada

Nie posiada
Nie posiada

1
2
J

4
5
6
7
8

Rada Nadzorcza
Dawid Sukacz
Grzegorz Golec
Grzegorz Kubica
Piotr Karmelita
Adam Konopka
Adam Stolarz
Michal StEpniewski
Jan Duda

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, Ze nie wystqpuiq postepowania toczqpe sig przed s4dem,
organem wlasciwym dla postEpowania arbitrazowego lub organem administracji publicznej,
Zadne postppowania dotycz4re zobowiqzaft lub wierzytelnosci Sp6lki i jednostki od niij
zaleinej, kt6rych lqpzna wartoSi stanowilaby co najmniej 10% kapital6w wlasnych Sp6lki; oraz
dwu lub wiqcej postqpowari dotycz4cych zobowivaft oraz wierzytelnosci, kt6rych lqpzna
warto66 stanowi odpowiednio co najmniej 10% kapital6w wlasnych emitenta.
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Spolka przestrzega zasad ladu korporacyjnego, zgodnie z wlasnym oSwiadczeniem zawaxtlm
w raporcie rocmym SA-R 2008 z dnia 30 kwietnia2009r.

7. ,,INSTAL-LUBLIN" S.A., podaje informacjQ o zawarciu przez emitenta jednej lub wielu
transakcji z podmiotami powiqzanymi.

Dzialajry, na podstawie art.l4 par.4 kodeksu sp6lek handlowycb, emitent zawarl z BBI Capital
NFI S.A. z sied"ibqw Pozraniu umowE kompensacyjn4.
Przedmiotem umowy jest umowne potrqpenie kwoty 3.875.785,40 PLN powiEkszonej o odsetki
na dziefr 10.03.2009 r, tj. ogolem 6.566.877,92 PLN, kt6r4,,Instal-Lublin" jest zobowiq,zany do
zaplaty na rzecz BBI Capital (Wier4telno$6 INSTAL) z kwot4 5.371.828,20 PLN stanowi4c4
wierzytelnoS6 ,,Instal-Lublin'' z tytulu wniesienia przez BBI Capital oplaty w zwtqzku z zapisem
na 1.989.566 akcji serii F w ramach publicmej subskrypcji tych akcji (WierzytelnoSi Z Tynrht
PodwyZszenia Kapitalu).
Wskutek dokonanej kompensaty umownej, z dniem dokonania zapisu na akcje przez BBI
Capital, WierrytelnoSd INSTAL zostaje umorzona o kwotg 5.371.828,20 PLN, natomiast
Wierrytelnofi Z Tytulu Podwy2s znniaKapitzla zostaje umorzona w calo6ci.
Spolka zawarla r6wnie2 umowg kompens acyjnq z BBI Capital, przedmiotem kt6rej jest
poF4cenie lsroty 227 553,30 zl stanowi4cej wierzytelnoSd Instal-Lublin S.A. z qrhrlu wniesienia
oplaty w zluu.taLzkat z zapisem na zaproszenie Zarz4du przszBBl Capital na 84 279 akcji serii F,
z wierzytelnodciq przysfuguj4c4 BBI Capital wobec Sp6lki.

Dzialaj4c na podstawie art.74 px.4 kodeksu sp6lek handlowych, emitent zawarl z Domem
Maklerskim IDM S.A. z siedzib4 w Krakowie i z Relpol 5 Sp. z o,o. z siedzib4 w Poznaniu
umowQ kompensacyj n4.
Przedmiotem umowy jest umowne potrqpenie nastgpujqgych wierzytelno5ci;

l. ,,Instal-Lublin' jest zobowiq?any do zaplaty na rzecz Domu Maklerskiego, kwoty
3.818.000,85 zl powiEkszonej o odsetki _do dnia zzwarcia umowy w wysokoSci
2.310.230,47 zl, tj. ogolem 6.128 .231,32 A, (Swiadczenie INSTAL),

2. Relpol 5 zloLyl w dniu 13 marca 2009 r. zapisy na 1.989.565 akcji serii F ,,Instal-Lublin'
w ramach publicznej subskrypcji tych akcji i z tego tytufu bgdzie zobowiqany do
wniesienia *platy na akcje w wysoko6ci 5.371.825,50 zl (Wierzytelno6i Z Tytutu
Podwy2szenia Kapitatu),

3. Dom Maklerski przekazile spolce Relpol 5 Swiadczenie INSTAL w taki spos6b, Ze
wygasa zobowiq-zanie ,,Instal-Lublin" wzglgdem Domu Maklerskiego w wysokodci
5.371.825,50 zt,

4. W wyniku wlw przekazatia oraz dokonania przez Relpol 5 zapisu na akcje, wygasa
Wierzytelno66 z Tyhrlu Podwyzszenia Kapitalu do wysoko5ci 5 .37 I .925 ,50 A,

5. Relpol 5 zobowiq,zuje sig przenie56 akcje, o ktorych mowa w pkt. 2 na Dom Maklerski
w terminie odrgbnie okreSlonym.

Emitent, dzialaj4c na podstawie art.l4 pat4 kodeksu sp6lek handlowych, zawarl umowE
kompensacyjn4 z Domem Maklerskim IDM S.A. z siedzlb4w Krakowie. Przedmiotem umowy
jest umowne poto4cenie wraz z odsetkami k-woty 782 242,72 PLN, kt6r4 ,,hrstal-Lublin' jest
zobowiryarry do zaplaty na rzer;z Domu Maklerskiego IDM S.A. (Wierzytelno56 INSTAL)
zkvrot4 782 241,30 PLN stanowiqp4 wierzytelnoii ,,Instal-Lublin" z tlrtutu wniesienia przez
Dom MaHerski IDM S.A. oplaty w zwrEzku z zapisem na 289 719 akcji serii F w ramach
publicznej subskrypcji tych akcji (Wierzytelno5i Z Tyhrtu PodwyZszenia Kapitalu).



Wskutek dokonanej kompensaty umownej, z dniem dokonania zapisu na akcje przez Dom
Maklerski IDM S.A., Wierzytelno56 INSTAL zostaje umorzona do kwoty 1,42 PLN, natomiast
Wierzytetno5d Z Tytutu Podwyzszenia Kapitalu zostaje umorzona w calo6ci.

Emitent posiadal sp6lkQ zaleimq PrzedsiEbiorstwo Usfug Transportowo-sprzQtowych
,,INTRANS" Sp. z o.o. w Lublinie. kt6ra rozpocz$a dzialalno66 w lutym 2000 roku. Sp6lka
INTRANS Swiadczy na rzecz INSTAL-LUBLIN usfugi transportowo-sprzgtowe. Kapital
udzialowy INSTAL-LUBLIN na dziei 8.A4.2009r. wynosil 49,5 tys. zl co stanowi 99%
udzial6w.
W dniu 14 kwietnia 2009r. zawrto umowg sprzedaZy 98 udzial6w w ,,INTRANS" Sp. z o.o.
w Lublinie ul. L. Herc 9.
Umowa zostala zawafia pod warunkiem zalvlteszajqcym uzyskania zgody Rady Nadzorczej
,,INSTAL-LUBLIN" S.A. na zbycie w/w udzial6w.
Uchwalq nr 2 z dnta2l kwietnia 2009 roku Rada Nadzorcza ,,lnstal-Lublin" S.A. wyazi4a zgodg
na sprzedaz 98 udzial6w w dw spolce zaleZnej.
Po transakcji ,,INSTAL-LUBLIN" S.A. posiada 1 udzial w Spolce ,,INTRANS" Sp. z o.o.
w Lublinie.

8. ,,INSTAL-LUBLIN" S.A., informuje, Ze nie udzielil ani jednostka od niego zaleima tie
udzielila porEczeri kredytq poicyczki lub gwarancji - lqpznie jednemu podmiotowi lub jednostce
zaleinej od tego podmiotu, kt6rych l4czna wartosi istniejqcych porgczef lub gwarancji stanowi
r6wnowarto56 co najmniej 10% kapital6w wlasnych emitenta.

9. ,,INSTAL-LUBLIN" S.A. przedstawia inne informacje, kt6re zdaniem emitenta sA istohe dla
oceny jego sytuacji kadrowej, maj4tkowej, finansowej, wyniku frnansowego i ich ztsian, oraz
informacje, kt6re s4 istotne dla oceny moZliwoSci re alizacji zobowiqafiprzsz enitenta;

Gl6wnymi rynkami zbytu dla spotki sq nowo budowane lub modemizowane zaklady
przemyslowe, ocryszczalnre 5ciek6w, hale magazynowe, obiekty uZytecznoSci publicmej
(obiekty biurowe i handlowe, szkoly, szpitale), obiekty infrastruktury (kanalizacje sanitame,
kolektory).

Podstawowym rynkiem geograficznym dzialalnoSci frmy jest rynek krajowy, na kt6r),rn
uzyskaliSmy w I p6lroczu 2009 t. 96,5%o przychod6w ze sprzrAatn produkt6w, towar6w
i material6w sprzedrt uslug budowlano-mont xzowych w wojew6dztwach mazowieckim,
dolno5l4skim i lubelskim stanowila 52,8o/o sprzedairy ustug budowlano-montazowych na terenie
kraju. w wojew6 dzl;"tach slqskim i zachodniopomorskim zrealizowano 24% sgzedatfi k:rajowej
uslug budowlano-montazowych. Pozostale 23,2yo zostalo zrealizawatrc w innych
woj ew6dawach na terenie kmju.

UDZIAL POSZCZEG6LNYCH WOJEWdDZTW W SPMEDAZY PRODUKCJI BUDOWLANO-
MONTAZOWEJ NA TERENIE KRAJU W I POLROCzu 2OO9 ROKU:

LP. woJEwoDzTwo SPRZEDAZ
ltys, zll

Udzial
w sprzedaZy

P/"1

1 mazowieckie 3 5Tt 18,3o/l

2 dolnoSlqskie 3 50t 18,201

3 lubelskie 3 13i 16,30/.
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4 Slaskie 2 383 12,40/l

5 zachodniopomorskie 223: tl,6o/t

6 16dzkie 1 444 7,501

7 wielkopolskie 948 4,90/t

E malopolskie 944 4,901

9 kujawsko-pomorkie ozt 3,30/t

l0 podkarpackie 354 1,801

1 1 wamiisko - mazurckie l2i 0,7o/.

12 OGoLEMKRAJ 19 232 10o,oot

w I p6hoczu 2009 r. udzial rynku ekspoftowego w sprzedazy produkt6w, towar6w i material6w
wyndsN 3,5%o. Rynek eksportowy byl ztedizowany na flkrainie.

w tabeli prezentujemy wartosciowo i procentowo zestawienie przychod6w ze sprzedu\r
w I p6hoczu 2008 i 2009 roku.

ft6dzqj sprzedaiy r r -J0vI2008 1r -30v I2009
tvs. zl Vo tys. zl Yo

Sprzedal produkcji i usfug
budowlano-montaZowych 18 994 83,4 20 014 88,s

Sprzedaz yyrob6w | 949 8,6 1373 6.1
Sprzeda2 towar6w i material6w 1 2 7 9 809 J . O

Pozostala sprzedaut s35 ) 4 404 i ,8
Sprzedaz netto og<!.lem 22757 100.0 22 600 100.0
w tym: sprzedaz eksportowa 713 3.1 781 3.5

Koszty wedfug rodzaju, koszt wytworzenia sprzedanych produkt6w i uslug oraz ich strukturq
w I p6hoczu 2008 i 2009 roku przedstawia ponizs za tabela:

Lp. Tre56 1 I - 3 0 V I
2008 Yo

1 I -30V I
2009

o/o

1 Ztrirycie material6w i energii 8329,8 t t  o , 8 094,8 38,20%
2. Usfugi obce 2 666,3 1 1  L ) 3 r '13,7 14,97Yo
3 . Wynagrodzenia 5 681,9 28,59 6 s75,1 31,030/o
4. Ubezpieczenia spolecme q7< ? 4,91 1125,1 5,31Yo
5 . Swiadczenia na rzecz oracownik6w 80,0 0,40 80,0 0,38%

Amortyzacja 366,8 1,84 387,1 1,83%
6. Podatki i oplaty 284,1 30s,6 1,44o/o
7. Pozostale 1 488,3 7,49 |  4 \ n  4 6,84o/o
8. Razem koszty poniesione t9 872,5 100,00 2r 191,8 100,00%
9. Zmiana stanu wyr. i produkcji w toku 122,8 x I 148,6 x

10 . Zmiana stznu rozliczerfl migd4yokresowych (21,s) 0,0
1 1 .Wyroby przekazane do sklep6w (89,2) (10,4)

4r
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t2- Koszfy wlasne, w tym:
- koszt w;,tworzenia sprzedanej produkcji
- koszty sprzeAairy
- koszty og6lnego zarzqlu

19 884,6
17 130,s

589,9
2 t64,2

100,00
86,15
2,97

10,88

?,2330,0
19 429,1

691,8
2 209,1

100,00%
87,0
3,1
o o

w okresie r p(thocza 2009 roku Spolka osiqgnqla przychody ze sprzqdaa produktow oraz
towar6w i material6w na poziomie 22,6 mln zl, z czego na produkcjE budowlano-monta2ow4
prypadlo 20,0 mln. zl, co stanowi 88,6 Vo przychod6w ze sptzeduff produkt6w, towar6w
i material6w. Sp6lka osiqgngla stratQ netto za I p6hocze 2009 roku w wysokosci 4l tys. zt.
Maria zysku na realizowanych kontraktach w kraju i za granicqw omawianym okresie 2009
roku wyniosla 10,9 %, mafia zysku brutto ra sprzedaff ksztattuje siQ na poziomie 10,6 %,
marza zysku na sprzeduiry natomiast wynosi -1,8 yo, marra zysku operacyjnego wynosi 0,2 %,
amaria zysku brutto wlmosi 0,2 o/o oraz maria zaskt netto, kt6ra osi4gnEla wartosi ujemnq
uksztaltowala si g na poAomie -0,2 %o.

W okresie I p6hocza 2009 roku wartodd zakontraktowanych rob6t budowlano-montaZowych
wyniosla okolo 25,8 mln zl. Kontrakty o wartosci wigkszej n1z l0% kapital6w wlasnych
emitenta byly nastppuj 4ce:

1,1 mln PLN + vAT z ERBUD s.A. z siedzib4w warszawie (R.B 19D009 2dwa21.04.2009r.).
17,6 mln PLN + vAT z PoLIMEX-MosrosrAL s.A. z siedzib4w warszawie (RB 2sl20ii9
z dniaZl.05.2009r.\.
w okresie I p6fuocza 2009 r. zatrudnienie spadlo o 7 os6b w stosunku do stanu na koniec
ubieglego roku i na dzieft 30.06.2009 r. wlnosilo 313 os6b.

10. ,,INSTAL-LUBLIN" S.A., wskazuje czynniki, kt6re w ocenie emitenta bpd4 miaty wptyw na
osi4gniEte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego p6hocz ai

W dniu 13.07.2009r. Rada Nadzorcza ,,Instal-Lublin', S.A. podiEla uchwalp nr I w sprawie
sprzeduiry prawa uzytkowania wieczystego czgsci gruntu o obszarze okolo 3 200 m2, polo2onego
w Lublinie przy ul. Lucyny Herc 9 otaz prawa wlasnosci budynku warsztatu wentylacyjnego
starego o powierzchni uz5rtkowej I 184 m2 za cene 1 200 000,00 zl (netto) na necz osoby
fizy cznej prowadz4cej dzialalno66 gosp o darcz4.
W dniu 24.07.2009r. Zav$ ,,lnstzl-Lublin' S.A. zawarl umowE przedwstgpn4 dotycz4c4
sptzedairy prawa uirtkowania wieczystego wyzej opisanego gruntu i prawa wlasnosci budynku
warsztatu wentylacyjnego z dwiema osobami fizacmymi, z kt6rych jedna prowadzi dziatalnos6
gospodarcz4.
w dniu 13'07.2009r. Nadzorcza ,Jnstal-Lublin" S.A. podjpla uchwalg m 2 w sprawie sprzedairy
prawa uzytkowania wieczystego czpdci gruntu o obszarue okolo 2 500 n", oraz prawa wlasnosci

30.06.2009 r. 31.12.2008 r. 30.06.2008 r.

Stan zatrudnieni a na dzieh 313 320 301

Przecigtre zatrudnienie 307 304 286
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brrdynku warsztatu wentylacyjnego szkolnego za cene 831 600,00 zl (netto) na rzecz osoby
frzyczneJ prowadz4cej dzialalno5i gospodarcz4
Do dnia 28.08.2009r. nie zostala zawarta :gur;.owa sprze.dazry prawa uz5rtkowania wieczystego
wyzej opisanego gruntu i prawa wlasnosci wyzej opisanego budynku warsztatu wentylacyjnego-.

Zarzqd ',INSTAL-LUBLIN" S.A. w Lublinie poinforrnowal mporrem bieirryymnr 43/2009 (RB
43/2009) z dlrna 7.08.2o09r. inforrnacje dotyczacq zrvolania na dzief 3.09.2009r. w siedzibie
Spolki Nadzwyczajnego walnego zgromadzenta Akcjonariusry. przedmiotem, kt6rego bgdzie
m.in. podigcie uchwaly w sprawie warunkowego podwyzszenia kapitafu zakladowego sp6lki
w drodze emisji akcji serii G , w sprawie emisji warrant6w subskrypcyjnych serii A, miany
statutu sp6lki oraz o wylqpzeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, a takze podjEcie
uchwaly w sprawie przyjgcia tekstu jednolitego statutu sp6lki oraz podjEcie uchwaly wsprawie
dematerializacji akcji serii G obejmowanych w ramach kapitalu warunkowego, upowainienia do
zawarcia umowy z Ikajowl'rn Depozltem Papier6w warto(ciowych S.A. o rejesnacj e tych:2e
akcji w depozycie papier6w wartosciowych oraz ubieganie siE o dopuszczenie tych akcji do
obrotu na Gieldzie Papier6w Warto6ciowych w Warszawie S.A.

Zalz4dz

Czlonek Z,arz4llu - Wiceprezes
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