
Komunikat nr 37/2009 z dnia 2009-06-05

Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej z 
firmy Dom Maklerski IDMSA
Zarząd \"Instal-Lublin\" S.A. informuje, że w dniu 05 czerwca 2009 r. otrzymał od zarządu firmy 
Dom Maklerski IDMSA
zawiadomienie, że:
Zgodnie z art. 69 ust 1 pkt. 1 w związku z art. 87 ust.5 pkt. l 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.), Dom 
Maklerski IDMSA zawiadomił, iż w wyniku dokonania rejestracji podwyższenia kapitału 
zakładowego spółki Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych \"Instal-Lublin\" Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Lublinie (dalej jako \"Instal-Lublin\" S.A.) w dniu 27 maja 2009 roku, zmianie uległ 
procentowy udział w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów spółki \"Instal-Lublin\" 
S.A. przez Dom Maklerski IDMSA oraz przez spółkę Relpol 5 Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością, której 100% udziałów posiada Dom Maklerski IDMSA.
Przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Dom Maklerski IDMSA posiadał za 
pośrednictwem spółki Relpol 5 Spółka z. o.o. 1 989 565 akcji, co stanowiło 32,75% kapitału 
zakładowego spółki \"Instal-Lublin\" S.A. oraz dawało prawo do 1 989 565 głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki \"Instal-Lublin\" S.A., co stanowiło 32,75% głosów na 
Walnym Zgromadzeniu spółki \"Instal-Lublin\" S.A.
Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Dom Maklerski IDMSA oraz Spółka 
Relpol 5 Spółka z o.o. posiadają łącznie 4 268 849 akcji \"Instal-Lublin\" S.A., które stanowią 
40,67% w kapitale zakładowym Spółki \"Instal-Lublin\" SA i dają prawo do wykonywania 4 268 
849 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki \"Instal-Lublin\" SA, co stanowi 
40,67% 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, Dom Maklerski IDMSA 
poinformował, iż podmioty zależne od DM IDMSA 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.
Dom Maklerski IDMSA oraz spółka od niego zależna Relpol 5 Sp. z. o.o. poinformowali także, iż 
planują w okresie trzech miesięcy zmniejszyć swój udział w spółce \"Instal-Lublin\" SA.
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