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Warszawa, 19 maja 2017 r. 

IPOPEMA 30 FIZAN A/S 

Soløsevej 44,  

2820 Gentofte, Dania 

 

 

ALUMETAL S.A. 

ul. Kościuszki 111,  

32-650 Kęty 

 

 

ZAWIADOMIENIE 
O ZMIANIE STANU POSIADANIA AKCJI ALUMETAL S.A. 

Działając w imieniu IPOPEMA 30 FIZAN A/S, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1  oraz art. 69 ust. 2 pkt 2 
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”), 
niniejszym zawiadamiam, że w wyniku zawarcia w dniu 18 maja 2017 r. transakcji nabycia 4.400 akcji 
spółki ALUMETAL S.A. („Spółka”) („Transakcja”) bezpośredni udział IPOPEMA 30 FIZAN A/S w ogólnej 
liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki uległ zwiększeniu i przekroczył próg 10% 
tj. z ok. 9,99% do ok. 10,03%; 

Przed przeprowadzeniem Transakcji: 

1. IPOPEMA 30 FIZAN A/S posiadała bezpośrednio 1.537.896 akcji Spółki, stanowiących 
ok. 9,99% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 1.537.896 
głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących ok. 9,99% ogólnej liczby głosów 
na walnym zgromadzeniu Spółki; 
 

Po przeprowadzeniu Transakcji: 

1. IPOPEMA 30 FIZAN A/S posiada bezpośrednio 1.542.296 akcji Spółki, stanowiących 
ok. 10,03% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 
1.542.296 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących ok. 10,03% ogólnej liczby 
głosów na walnym zgromadzeniu Spółki; 
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Podmioty zależne od IPOPEMA 30 FIZAN A/S nie posiadają akcji Spółki.  

IPOPEMA 30 FIZAN A/S nie jest stroną umowy, o której mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy 
o Ofercie, tj. umowy, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa 
głosu. 

IPOPEMA 30 FIZAN A/S nie posiada instrumentów finansowych, które po upływie terminu 
zapadalności bezwarunkowo uprawniają lub zobowiązują ich posiadacza do nabycia akcji, z którymi 
związane są prawa głosu, wyemitowanych już przez Spółkę, o których mowa w art. 69b ust 1 pkt 1 
Ustawy o Ofercie. 

IPOPEMA 30 FIZAN A/S nie posiada również instrumentów finansowych, które odnoszą się do akcji 
Spółki w sposób pośredni lub bezpośredni i mają skutki ekonomiczne podobne do skutków 
instrumentów finansowych określonych w zdaniu poprzedzającym, o których mowa w art. 69b ust 1 
pkt 2 Ustawy o Ofercie. 

 

 
 

W imieniu  
IPOPEMA 30 FIZAN A/S 

 
 
 
 

Grzegorz Stulgis    Anna Stulgis 
Prezes Zarządu    Dyrektor 


