
Komunikat nr  77/2010 z dnia 2010-07-30 
 

Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie 
publicznej z firmy Dom Maklerski IDMSA  

 
Zarząd „INSTAL  LUBLIN” S.A. informuje, że w dniu 30 lipca 2010r otrzymał od 

Zarządu Domu Maklerskiego IDMSA zawiadomienie, iż: 
 
Na podstawie art. 69 pkt. 1  pkt.2 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 
wydania dokumentów akcji serii H spółki Instal Lublin S.A. na podstawie art.451§ 2 
Kodeksu spółek handlowych i tym samym poprzez dokonanie podwyższenia kapitału 
zakładowego spółki Instal Lublin S.A. (Raport bieżący nr 70/2010 z dnia 22 lipca 2010 
r. spółki Instal Lublin S.A.) zmniejszył się procentowy udział w kapitale zakładowym 
oraz w ogólnej liczbie głosów w spółce Instal Lublin S.A. przez Dom Maklerski IDMSA. 
 
 
Jednocześnie Zarząd Domu Maklerskiego IDMSA zawiadomił, że przed dokonaniem 
podwyższenia kapitału zakładowego Dom Maklerski IDMSA  posiadał 4.457.143 sztuk 
(słownie; cztery miliony czterysta pięddziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści trzy) 
akcji spółki Instal Lublin S.A., co stanowiło 28,76  %  w kapitale zakładowym przed 
jego podwyższeniem oraz uprawniało do wykonywania 4.457.143 sztuk (słownie; 
czterech milionów czterystu pięddziesięciu siedmiu tysięcy stu czterdziestu trzech) 
głosów co stanowiło 28,76 % głosów  na Walnym Zgromadzeniu  Akcjonariuszy spółki. 
 
Zarząd Domu Maklerskiego IDMSA  poinformował także, iż aktualnie po dokonaniu 
podwyższenia kapitału zakładowego przez spółkę Instal Lublin S.A. Dom Maklerski 
IDMSA posiada 4 461 122 sztuk (słownie: cztery miliony czterysta sześddziesiąt jeden 
tysięcy sto dwadzieścia dwa) akcji spółki Instal Lublin S.A. co stanowi 15,46  % w 
podwyższonym kapitale zakładowym oraz uprawnia do wykonywania 4 461 122 
(słownie: czterech milionów czterystu sześddziesięciu jeden tysięcy stu dwudziestu 
dwóch) głosów co stanowi 15,46 % głosów na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy 
spółki.  
 
Jednocześnie Dom Maklerski IDMSA zawiadomił, że podmioty zależne od DM IDMSA 
nie posiadają akcji spółki Instal Lublin S.A., oraz brak jest osób wymienionych w art.87 
ust.1 pkt. 3 lit. C 


