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Zawiadomienie o zmianie udziałów 

 

Raport bieżący nr 5/2018 

 

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

zawiadomienie, na podstawie art. artykułu 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 (Ustawa), iż dnia 4 stycznia 2018 roku Pan Roman Krzysztof Karkosik 

otrzymał informację od spółki zależnej Boryszew S.A., iż w dniu 4 stycznia 2018 roku spółka 

Boryszew S.A. nabyła na rynku GPW 137.361 sztuk akcji spółki Impexmetal SA. (data rozliczenia 

transakcji: 8 stycznia 2018 roku). 

 W wyniku tej transakcji zmienił się o więcej niż 1% pośredni udział Pana Romana Krzysztofa 

Karkosika w ogólnej liczbie głosów w spółce Impexmetal S.A. w odniesieniu do stanu wskazanego 

w ostatnim zawiadomieniu przekazanym na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie, tj. w zawiadomieniu 

przekazanym do Impexmetalu S.A. z datą 18 listopada 2017 roku. 

 Na dzień 3 stycznia 2018 roku Pan Roman Krzysztof Karkosik nie posiadał bezpośrednio 

żadnych akcji spółki Impexmetal S.A., natomiast pośrednio poprzez spółki zależne posiadał łącznie 

127.560.960 akcji Impexmetal S.A. uprawniających do takiej samej liczby głosów, co odpowiadało 

63,7805% udziału w kapitale zakładowym/ogólnej liczbie głosów w tej spółce, w tym: 

- poprzez Boryszew S.A.: 110.221.928 szt. akcji, co stanowiło 55,1110% udziału w kapitale 

zakładowym, 110.221.928 głosy na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 55,1110% ogólnej liczby 

głosów, 

- poprzez Impexmetal S.A.: 10.060.000 szt. akcji (akcje własne), co stanowiło 5,0300% udziału w 

kapitale zakładowym, 10.060.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 5,0300% ogólnej 

liczby głosów, 

- poprzez SPV Boryszew 3 Sp. z o.o.: 7.279.032 szt. akcji, co stanowiło 3,6395% udziału w kapitale 

zakładowym, 7.279.032 głosy na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 3,6395% ogólnej liczby głosów. 

       

Na dzień 7 stycznia 2018 roku Pan Roman Krzysztof Karkosik nie posiadał bezpośrednio 

żadnych akcji spółki Impexmetal S.A., natomiast pośrednio poprzez spółki zależne posiadał łącznie 

127.698.321 akcji Impexmetal S.A., uprawniających do takiej samej liczby głosów, co odpowiada 

63,8492% udziału w kapitale zakładowym/ogólnej liczbie głosów w tej spółce, w tym: 

- poprzez Boryszew S.A.: 110.359.289 szt. akcji, co stanowi 55,1796% udziału w kapitale 

zakładowym, 110.359.289 głosy na walnym zgromadzeniu, co stanowi 55,1796% ogólnej liczby 

głosów, 

- poprzez Impexmetal S.A.: 10.060.000 szt. akcji (akcje własne), co stanowi 5,0300% udziału w 

kapitale zakładowym, 10.060.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 5,0300% ogólnej 

liczby głosów, 



- poprzez SPV Boryszew 3 Sp. z o.o.: 7.279.032 szt. akcji, co stanowi 3,6395% udziału w kapitale 

zakładowym, 7.279.032 głosy na walnym zgromadzeniu, co stanowi 3,6395% ogólnej liczby głosów. 

 

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. jak również nie istnieją instrumenty finansowe dotyczące akcji Impexmetal SA, 

o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7-9 Ustawy o ofercie.  

 

Podstawa prawna:  

Zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie 
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