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Impexmetal S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło zawiadomienie, 

sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej 

i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 

spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) (Ustawa o ofercie), od Unibax Sp. z o. o. 

(„Unibax”) informujące, iż w dniu 8 marca 2018 roku Unibax powziął informację o. o zarejestrowaniu w 

dniu 6 marca 2018 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, obniżenia kapitału zakładowego Impexmetal S.A. z 

kwoty 80.000.000 złotych do kwoty 76.000.000 złotych, tj. o kwotę 4.000.000 złotych poprzez 

umorzenie 10.000.000 akcji własnych Impexmetal S.A. uprawniających do takiej samej liczby głosów. 

 

W wyniku zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego Impexmetal S.A. spółka Unibax 

przekroczyła 5% w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

Dnia 5 marca 2018 roku tj. przed zarejestrowaniem umorzenia kapitału zakładowego Spółki, Unibax 

posiadała 9.644.818 sztuk akcji Impexmetal S.A., co stanowiło 4,8224% udziału w kapitale 

zakładowym. Posiadane akcje dawały 9.644.818 głosów na walnym zgromadzeniu co stanowiło 

4,8224% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.  

Na dzień 9 marca 2018 roku spółka Unibax posiada 9.591.967 sztuk akcji Spółki, co stanowi 5,0484% 

udziału w kapitale zakładowym. Posiadane akcje uprawniają Unibax do 9.591.967 głosów na walnym 

zgromadzeniu, co daje 5,0484% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.  

Jednocześnie Unibax informuje, iż nie ma osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o 

ofercie, jak również nie występują podmioty zależne inne niż wymienione w niniejszym zawiadomieniu, 

które posiadałyby akcje Impexmetal S.A. oraz instrumenty finansowe dotyczące 

akcji Impexmetal S.A., o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7-9 Ustawy o ofercie. 

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji  
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