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Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki 
 
Raport bieżący nr 62/2010 
 
 
Impexmetal S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym, Spółka otrzymała zawiadomienie od Spółki 

Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie, że  : 

- w dniu 30.06.2010 roku Boryszew S.A. otrzymała zawiadomienie od spółki zależnej Impexmetal S.A.,  

że w związku z realizacją postanowień uchwały nr 19 ZWZ Impexmetal S.A. z  dnia 25 czerwca 2009 

roku w sprawie zmiany postanowień § 3 pkt 1) i 3) uchwały nr 23 ZWZ Impexmetal S.A. z dnia 26 

czerwca 2008 roku przedłużającej do dnia  25 czerwca 2010 roku czas trwania „Programu nabycia 

akcji własnych celem ich umorzenia”, spółka Impexmetal S.A. w terminie tym nabyła 4.140.395 akcji 

dających prawo do 4.140.395 głosów, co stanowi 1,94 % ogólnej liczby głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Impexmetal S.A. Łącznie od dnia rozpoczęcia programu nabywania akcji własnych w 

celu ich umorzenia tj. od dnia 30 lipca 2008 roku, Impexmetal S.A. nabyła 8.281.883 akcje dające 

prawo do 8.281.883 głosów, co stanowi 3,88 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Impexmetal S.A. (zgodnie z art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych spółka nie wykonuje praw 

udziałowych z własnych akcji).   

- w dniu 30.06.2010 roku Boryszew S.A. otrzymała informację o przeniesieniu na  jej rzecz  6.928.357 

sztuk akcji Impexmetal. S.A. 

Przeniesienie akcji nastąpiło na podstawie zawartych w dniu 29.06.2010 roku pomiędzy Boryszew 

S.A. i Nowoczesne Produkty Aluminiowe „Skawina” Sp. z o.o. dwóch Umów przeniesienia akcji, z 

których pierwsza realizuje postanowienia Uchwały ZZW Nowoczesne Produkty Aluminiowe „Skawina” 

Sp. z o.o. z dnia 22.06.2010 roku, mocą której zysk netto Spółki za 2009 rok przeznaczony został 

m.in. na dywidendę niepieniężną dla wspólnika, poprzez przeniesienie 1.698.589 sztuk akcji 

Impexmetal S.A., druga realizuje postanowienia Porozumienia z dnia 19.03.2010 roku, mocą którego 

Boryszew S.A. w wykonaniu „Opcji Nabycia” zobowiązała się do odkupu 5.229.768 sztuk akcji 

Impexmetal S.A., w terminie do 30.06.2010 roku. 

Przed rozliczeniem wyżej wymienionych transakcji: 

-  Spółka Boryszew S.A. posiadała bezpośrednio 93.572.430 sztuk akcji Impexmetal S.A., 

uprawniających do 93.572.430 głosów na WZ, co stanowiło 43,83 % ogólnej liczby głosów na WZ 

Impexmetal S.A.   

 Grupa Kapitałowa Boryszew posiadała 110.275.000 sztuk akcji Impexmetal S.A., uprawniających 

do 110.275.000 głosów na WZ, co stanowiło 51,65% ogólnej liczby głosów na WZ Impexmetal 

S.A. 

Na dzień sporządzenia niniejszego zawiadomienia: 

 Spółka Boryszew S.A. posiada bezpośrednio 108.782.670 sztuk akcji Impexmetal S.A., 

uprawniających do 108.782.670 głosów na WZ, co stanowi 50,95 % ogólnej liczby głosów na WZ 

Impexmetal S.A. (w tym: 8.281.883 akcji własnych Impexmetal S.A.).  



 Grupa Kapitałowa Boryszew posiada 118.556.883 sztuk akcji Impexmetal S.A., uprawniających do 

118.556.883 głosów na WZ, co stanowi 55,53% ogólnej liczby głosów na WZ Impexmetal S.A. (w 

tym: 8.281.883 akcji własnych Impexmetal S.A.).  

Podstawa prawna:  
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji 
 
 
Podpisy: 
Jerzy Popławski – Pełnomocnik Spółki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notification of change of  status of possessed shares  
 
Current report 4/2009 
 
The Management Board of Impexmetal S.A. informs that on January 19th, 2009 it  got the information 
from Boryszew S.A. with its seat in Sochaczew that as a result of concluding on January16th, 2009 and 
clearing on January 19th, 2009  transaction of disposal of 2,203,947 pcs of Impexmetal’s S.A. shares, 
the direct share of Boryszew S.A. in the total number of voices in Impexmetal S.A. has been changed 
by more that 1 %. 
Before settlement of the above mentioned transaction: 
-  Boryszew S.A. has got directly 114,483,127 pcs of Impexmetal’s S.A. shares, entitling for 

114,483,127 votes at GM, which constitute 53.62 % of the total number of votes at GM of 
Impexmetal S.A. 

-  The Boryszew Capital Group has got directly 132,560,667 pcs of Impexmetal’s S.A. shares, 
entitling for 132.560,667 votes at GM, which constitute 62.09 % of the total number of votes at GM 
of Impexmetal S.A. 

On the day of preparing the notification: 
-  Boryszew S.A.  has got directly 112,279,180 pcs of Impexmetal’s S.A. shares, entitling for 

112,279,180 votes at GM, which constitute 52.59 % of the total number of votes at GM of 
Impexmetal S.A. 

-  The Boryszew Capital Group has got  132,560,667 pcs of Impexmetal’s S.A. shares, entitling for 
132.560,667 votes at GM, which constitute 62.09 % of the total number of votes at GM of 
Impexmetal S.A. 

 
Signature:  
Jerzy Popławski – Member of the Management Board 
Marcin Guryniuk - Proxy 
 
 


