
Komunikat nr 45/2009 z dnia 2009-08-14

Receipt of a notification on basis of Art. 69 of the Public Offer Act from the 
company \"BBI CAPITAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny\" S.A.
The Board of \"INSTAL-LUBLIN\" S.A. informs hereby to have received on the August 13th, 
2009 from the Board of the BBI CAPITAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. in Warsaw a 
notification that:

On basis of the Art. 69 item 1 of the Act issued on July 29th 2005 and concerning the public offer 
and conditions of introducing financial instruments into the organized turnover system and the 
public companies (Polish Journal of Laws from 2005 No. 184, item 1539 with subsequent 
amendments), the BBI Capital NFI S.A. headquartered in Warsaw at street ul. Emilii Plater 28 
(hereinafter called the \"Fund\") registered at the registry of enterprises of the State Court Registry 
of Companies run at the District Court in Warsaw, XII Commercial Department, has notified that 
as a result of selling at the sessions at the Warsaw Stock Exchange the shares of 
company \"Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych INSTAL-LUBLIN\" a joint stock company 
headquartered in Lublin (hereinafter called the \"INSTAL-LUBLIN\" S.A., \"Company\"), the 
Fund has sold on the August 10th 2009 250,000 shares of the INSTAL-LUBLIN S.A. and on the 
August 11th 2009 400,000 shares of the INSTAL-LUBLIN S.A., totally 650,000 shares 
constituting 6,19 % of capital and votes at the General Assembly. 

At the same time the Board of the BBI Capital NFI S.A. has notified that as a result of the sale the 
engagement of the BBI Capital NFI S.A in the shares of INSTAL-LUBLIN S.A. was changed.
Prior to the sale of Company shares the Fund owned 4,067,611 shares constituting 38.75 % of the 
capital stock of the INSTAL-LUBLIN S.A. and 38.75 % of votes at the General Assembly of the 
INSTAL-LUBLIN S.A. Company.

The Board of BBI Capital NFI S.A has also informed that now the Fund has 3,417,611 shares of 
the INSTAL-LUBLIN S.A. constituting 32.56 % of the capital stock and give rights to 32.56 % 
votes at the General Assembly of the Company. 

At the same time the Board of the BBI Capital NFI S.A has informed – according to the Art. 69 
item 4 point 5 and 6 of the Act issued on July 29th 2005 and concerning the public offer and 
conditions of introducing financial instruments into the organized turnover system and the public 
companies (Polish Journal of Laws from 2005 No. 184, item 1539 with subsequent amendments), 
that any subsidiaries of the BBI Capital NFI S.A do not have any shares of the Company INSTAL-
LUBLIN S.A., nor any agreement containing statements of transferring rights to executed the 
right of voting at a general assembly was made. 

Signatures:
Jan Makowski - President of the Board
Piotr Ciompa - Management Member, Vice-President

Komunikat nr 45/2009 z dnia 2009-08-14

Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej z 
firmy \"BBI CAPITAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny\" S.A.
Zarząd \"INSTAL-LUBLIN\" S.A. informuje, że w dniu 13 sierpnia 2009r. 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 S.A. z siedzibą w 
Warszawie, ul. Emilii Plater 28 (dalej jako \"Fundusz\") zarejestrowana w rejestrze 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w 
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, zawiadomił, iż w wyniku dokonania transakcji sprzedaży 
na sesjach giełdowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie akcji 
spółki \"Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych INSTAL-LUBLIN\" Spółka Akcyjna z 
siedzibą w Lublinie (dalej jako \"INSTAL-LUBLIN\" S.A., \"Spółka\"), Fundusz zbył w dniu 10 
sierpnia 2009 roku 250.000 akcji INSTAL-LUBLIN S.A. oraz w dniu 11 sierpnia 2009 roku 
400.000 akcji INSTAL-LUBLIN S.A., łącznie 650.000 akcji tj. stanowiące 6,19%, kapitału i 
głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

Jednocześnie Zarząd BBI Capital NFI S.A. zawiadomił, że w wyniku transakcji sprzedaży uległo 
zaangażowanie BBI Capital NFI S.A w akcje spółki INSTAL-LUBLIN S.A.
Przed dokonaniem transakcji sprzedaży akcji Spółki, Fundusz posiadał 4.067.611 akcji, co 
stanowiło 38,75% kapitału zakładowego spółki INSTAL-LUBLIN S.A. oraz 38,75% głosów na 
Walnym Zgromadzeniu spółki INSTAL-LUBLIN S.A.

Zarząd BBI Capital NFI S.A poinformował także, iż obecnie Fundusz posiada 3.417.611 akcji 
INSTAL-LUBLIN S.A., które stanowią 32,56% w kapitale i dają prawo do 32,56% głosów na 
Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

Jednocześnie, Zarząd BBI Capital NFI S.A poinformował - 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 (Dz. U. z 2005r. nr 
184, poz.1539 z późn. zm.), 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 wykonywaniu prawa głosu na walnym zgromadzeniu.

Podpisy:
Jan Makowski - Prezes Zarządu
Piotr Ciompa - Członek Zarządu - Wiceprezes
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