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Temat: 

Zawiadomienie o zmianie udziałów 

 

Pozdrawia prawna: 

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji 

 

Treść 

Impexmetal S.A. z siedziba w Warszawie („Spółka’) informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki 

wpłynęło zawiadomienie, sporządzone na podstawie art. 69 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5 oraz art. 

87 ust.3 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 Boryszew Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Warszawie („Boryszew S.A.”) informujące, iż w wyniku nabycia w dniu 24 lipca 2018 roku w 3 

transakcjach pakietowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. łącznie 3.500.000 

sztuk akcji Impexmetal S.A. (data rozliczenia transakcji: 24 lipca 2018 roku), zmienił się udział 

Boryszew S.A. i Grupy Kapitałowej Boryszew w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na 

Walnym Zgromadzeniu Impexmetal S.A., o więcej niż 1% w odniesieniu do stanu wskazanego w 

ostatnim zawiadomieniu przekazanym przez Boryszew S.A. na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie, tj. 

w zawiadomieniu przekazanym do Impexmetal S.A. w dniu 27 czerwca 2018 roku. 

 

Przed dokonaniem ww. transakcji Boryszew S.A. posiadała łącznie bezpośrednio i pośrednio poprzez 

spółki zależne, tj. Impexmetal S.A. i SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. 120.511.000 akcji Impexmetal S.A., 

stanowiących 63,4268% kapitału zakładowego Spółki, które to akcje uprawniały do 120.511.000 

głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 63,4268% ogólnej liczby głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Impexmetal S.A., w tym: 

 Boryszew S.A. – 113.030.968 akcje Impexmetal S.A., uprawniające do 113.030.968 głosów na 

Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 59,4900% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie 

głosów na WZ Impexmetal S.A., 

 Impexmetal S.A. – 201.000 akcji Impexmetal S.A., uprawniających do 201.000 głosów na 

Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 0,1057% udziału w kapitale zakładowym/ogólnej liczby 

głosów na WZ Impexmetal S.A.,  

 SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. –  7.279.032 akcji Impexmetal S.A., uprawniających do 7.279.032 

głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 3,8311% udziału w kapitale zakładowym/ogólnej 

liczby głosów na WZ Impexmetal S.A.  

 



 

Po rozliczeniu ww. transakcji Boryszew S.A. posiada łącznie bezpośrednio i pośrednio poprzez spółki 

zależne Impexmetal S.A. i SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. 124.011.000 akcji Impexmetal S.A., 

stanowiących 65,2689% kapitału zakładowego i uprawniających do 124.011.000 głosów na Walnym 

Zgromadzeniu, co stanowi 65,2689% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal 

S.A., w tym: 

 Boryszew S.A. – 116.530.968 akcji Impexmetal S.A., uprawniające do 113.530.968 głosów na 

Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 61.3321% udziału w kapitale zakładowym/ogólnej liczby 

głosów na WZ Impexmetal S.A., 

 Impexmetal S.A. – 201.000 akcji Impexmetal S.A., uprawniających do 201.000 głosów na 

Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 0,1057% udziału w kapitale zakładowym/ogólnej liczby 

głosów na WZ Impexmetal S.A.,  

 SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. –  7.279.032 akcji Impexmetal S.A., uprawniających do 7.279.032 

głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 3,8311% udziału w kapitale zakładowym/ogólnej 

liczby głosów na WZ Impexmetal S.A.  

 

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. 

Jednocześnie Boryszew S.A. informuje, iż jego intencją jest dalsze zwiększanie zaangażowania 

kapitałowego (bezpośredniego lub pośredniego) w Impexmetal S.A.  

 

Podpisy: 

Małgorzata Iwanejko – Prezes Zarządu 

Agata Kęszczyk - Grabowska – Prokurent  


