
Komunikat nr 60/2009 z dnia 2009-11-18 

Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie 

publicznej z firmy Dom Maklerski IDM S.A. 

 

Zarząd "Instal-Lublin" S.A. informuje, że w dniu 17 listopada 2009 r. otrzymał od zarządu firmy Dom 

Maklerski IDM S.A. 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. nr 184, poz.1539 z późn. zm.) zwanej dalej 

"Ustawą", Dom Maklerski IDM S.A. zawiadomił, iż w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego 

o emisję akcji serii G w dniu 9 listopada 2009 r. przez spółkę Instal-Lublin S.A. zwiększył się powyżej 

33% procentowy udział Domu Maklerskiego IDM S.A. w kapitale zakładowym oraz na Walnym 

Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Instal-Lublin S.A. 

 

Przed podwyższeniem kapitału zakładowego o emisję akcji serii G przez Instal-Lublin S.A. Dom 

Maklerski IDM S.A. wraz ze spółką od niego zależną Relpol 5 Spółka z o.o. posiadali łącznie 3 452 

933 sztuk akcji spółki Instal-Lublin S.A., co stanowiło 32,90% w odniesieniu do kapitału zakładowego 

spółki Instal-Lublin S.A. przed jego podwyższeniem, oraz dawało prawo do 3 452 933 głosów na 

Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Instal-Lublin S.A. co stanowiło 32,90% głosów na 

Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki. 

 

Aktualnie po podwyższeniu kapitału zakładowego w wyniku wydania akcji nowej emisji serii G spółki 

Instal-Lubli S.A. Dom Maklerski IDM S.A. wraz ze spółką od niego zależną Relpol 5 Spółka z o.o. 

posiadają łącznie 5 704 469 sztuk akcji spółki Instal-Lublin SA. co stanowi 36,81% w nowym kapitale 

zakładowym spółki, oraz uprawnia do wykonywania 5 704 469 głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Akcjonariuszy spółki, co stanowi 36,81% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki. 

Jednocześnie Dom Maklerski IDM S.A. zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt. 5 i 6 " Ustawy" poinformował, iż 

inne podmioty zależne od DM IDM S.A. 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 IDM S.A. poinformował również, iż planuje w okresie trzech miesięcy zmniejszyć 

poniżej 33% swój udział w spółce Instal-Lublin S.A. 
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