
Komunikat nr 57/2009 z dnia 2009-11-12 

Zakończenie prywatnej subskrypcji akcji serii G 

Zarząd "Instal-Lublin" S.A., stosownie do treści paragrafu 33 ust.1 rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych 
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za 
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem 
członkowskim /Dz.U. z 2009 r. nr 33, poz.259/ przekazuje do publicznej wiadomości, że w 
dniu 29 października 2009 r. została zakończona prywatna subskrypcja akcji serii G, które 
zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 3/2009 Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "Instal-Lublin" S.A. 
z dnia 3 września 2009 r. 

1. Otwarcie subskrypcji akcji nastąpiło w dniu 23 października 2009 r., a jej zamknięcie 
w dniu 29 października 2009 r.  

2. W ramach subskrypcji prywatnej oferowanych było 5.000.000 (pięć milionów) akcji 
serii G, każda o wartości nominalnej 1 zł, osobom uprawnionym na podstawie 
uchwały nr 3/2009 NWZ z dnia 3 września 2009 r, tj. posiadaczom warrantów 
subskrypcyjnych serii A. 

3. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A objęli akcje serii G w drodze 
pisemnych oświadczeń. 

4. W ramach przeprowadzonej subskrypcji pisemne oświadczenia złożyły trzy osoby 
prawne i cztery osoby fizyczne. Wszystkie oferowane do objęcia akcje (5.000.000) 
zostały objęte.  

5. Z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła. 
6. Akcje zostały objęte w następujący sposób: 

- 4.500.000 akcji serii G objęły osoby prawne 
- 500.000 akcji serii G objęły osoby fizyczne 

7. Akcje były nabywane po cenie emisyjnej równej 3,00 zł. 
8. Spółka nie zawarła umów o subemisję. 
9. Wartość przeprowadzonej subskrypcji wyniosła 15.000.000 zł (piętnaście 

milionów złotych). 
10. Łączna wysokość kosztów zaliczonych do kosztów emisji wyniosła ok. 64.000,00 zł, 

w tym: 
- przygotowanie i przeprowadzenie oferty – 64.000,00zł, 
Powyższe koszty wprowadzono do ksiąg rachunkowych jako krótkoterminowe 
rozliczenia międzyokresowe. Koszty zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym 
w pozycji "Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe". 

11. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji na jedną akcję wyniósł ok. – 0,005 zł. 
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Piotr Ciompa – Członek Zarządu, Wiceprezes 
Stanisław Wroński - Prokurent 


