
 
RB 74/2010 
 
Temat: otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie 
publicznej z firmy Petrofox S.A. (société anonyme), 

 
Zarząd „INSTAL  LUBLIN” S.A. informuje, że w dniu 26 lipca 2010 r 

otrzymał od  firmy Petrofox S.A. (société anonyme), spółki akcyjnej prawa 
luksemburskiego, z siedzibą w Luksemburgu zawiadomienie, iż: 

  
 
W związku z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z  art. 69 pkt. 1 ustawy 
z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2009r. nr 185, poz.1439 ),( „Ustawa”)  
Petrofox S.A. (société anonyme), spółka akcyjna prawa luksemburskiego, z 
siedzibą w Luksemburgu, przy 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luksemburg, 
zarejestrowana w luksemburskim rejestrze handlowym (Registre de Commerce 
et des Sociétés) pod numerem B 153294 ( dalej „PETROFOX”) zawiadomił, że: 
 
w wyniku objęcia zgodnie z umową objęcia akcji zawartą w dniu 21 lipca 2010 
r. akcji na okaziciela serii H wyemitowanych na podstawie uchwały nr 8/2010 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwo Instalacji 
Przemysłowych „INSTAL-LUBLIN" Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 15 
stycznia 2010 r. oraz uchwały nr 3/2010 Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych „INSTAL-LUBLIN" 
Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 4 marca 2010 r. oraz wydania dokumentów 
tych akcji serii H zgodnie z art. 452 § 2 Kodeksu spółek handlowych w dniu 22 
lipca 2010 r., na dzień 23 lipca 2010 r. PETROFOX stał się akcjonariuszem 
Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych „INSTAL-LUBLIN" Spółka 
Akcyjna w Lublinie. 
 

PETROFOX poinformował także, że przed wskazaną wyżej zmianą 
PFTROFOX nie posiadał akcji wyemitowanych przez Przedsiębiorstwo 
Instalacji Przemysłowych „INSTAL-LUBLIN" Spółka Akcyjna w Lublinie 
(„INSTAL-LUBLIN"), a aktualnie PETROFOX posiada 9.466.846 (dziewięć 
milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset czterdzieści sześć) akcji 
na okaziciela serii H w kapitale zakładowym „INSTAL-LUBLIN", co stanowi 
32,82% kapitału zakładowego INSTAL-LUBLIN oraz daje prawo do 9.466.846 
(dziewięć milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset czterdzieści 
sześć) głosów na Walnym Zgromadzeniu „INSTAL-LUBLIN", co Stanowi 
32,82% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu „INSTAL-
LUBLIN". 



 
Jednocześnie PETROFOX przewiduje, że w okresie najbliższych 12 (dwunastu) 
miesięcy od złożenia niniejszego zawiadomienia zwiększy się jego udział w 
ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu „INSTAL-LUBLIN". 
 
PETROFOX zawiadomił także, że podmioty zależne od PETROFOX nie 
posiadają akcji „INSTAL-LUBLIN" a PETROFOX nie zawierał umów z 
osobami trzecimi, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3)  lit c) Ustawy. 
 
 

 
 

 


