
Komunikat nr 26/2010 z dnia 2010-03-03 

 

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 3 marca 2010 r. otrzymał od zarządu  

firmy Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna, zawiadomienie, iż: 

 

Na postawie   art. 69  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”, mając na uwadze wcześniejsze zawiadomienia 

Domu Maklerskiego IDMSA, Dom Maklerski IDMSA zawiadomiła, iż w wyniku umowy 

zawartej pomiędzy Domem Maklerskim IDMSA, a Relpol 5 Sp. z o.o. której 100 %  udziałów 

posiada Dom Maklerski IDMSA, doszło do sprzedaży poza rynkiem regulowanym 

(zaksięgowanie papierów na rachunku DM IDMSA dnia 23 lutego 2010 r.) akcji spółki Instal 

Lublin S.A.  

W wyniku ww. transakcji  Dom Maklerski IDMSA bezpośrednio bez udziału podmiotów 

zależnych posiada 32,70% udziałów w kapitale zakładowym oraz na Walnym Zgromadzeniu 

Akcjonariuszy spółki   Instal Lublin S.A.  

Przed dokonaniem w/w transakcji Dom Maklerski IDMSA posiadał 4 548 336  

( słownie: cztery miliony pięćset czterdzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści sześć ) sztuk 

akcji spółki Instal Lublin S.A. natomiast  Relpol 5 Sp. z o.o. posiadał 519 565 ( słownie: pięćset 

dziewiętnaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć ) sztuk akcji spółki Instal Lublin S.A., co 

łącznie wynosiło 5.067 901 

 ( słownie: pięć milionów sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset jeden ) sztuk akcji spółki 

Instal Lublin S.A. co stanowiło 32,70 % w kapitale zakładowym oraz uprawniało do 

wykonywania 5.067 901 (słownie: pięciu milionów sześćdziesięciu siedmiu tysięcy 

dziewięciuset jeden) głosów, co stanowiło 32,70 % głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Akcjonariuszy spółki. 

  

Aktualnie po dokonaniu  ww. transakcji  Dom Maklerski IDMSA bezpośrednio (bez udziału  

Relpol 5 Sp. z o.o.) posiada  5 067 901 (słownie: pięć milionów sześćdziesiąt siedem tysięcy 

dziewięćset jeden) sztuk akcji spółki Instal-Lublin S.A., co stanowi 32,70% w kapitale 

zakładowym oraz uprawnia do wykonywania 5 067 901 głosów (słownie; pięciu milionów 

sześćdziesięciu siedmiu tysięcy dziewięciuset jeden) co stanowi 32,70% 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. 
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