
Charlottenlund, Dania, 13 października 2017 r. 

 

Od: 

IPO 30 FIZAN A/S 

(dawniej IPOPEMA 30 FIZAN A/S) 

Skovagervej 17,  

2920 Charlottenlund, Dania 

(„Spółka Zależna”) 

oraz 

Grzegorza Stulgisa („GS”) 

Do: 

ALUMETAL S.A. 

ul. Kościuszki 111, 32-650 Kęty 

Komisja Nadzoru Finansowego 

Plac Powstańców Warszawy 1 

00-950 Warszawa 

 

ZAWIADOMIENIE 

O ZMIANIE STANU POSIADANIA AKCJI ALUMETAL S.A. 

 

Działając na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 1 lit. a) 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”), zawiadamiam, że w wyniku zawarcia 

w dniu 12 października 2017 r. transakcji sprzedaży przez IPOPEMA 30 Fundusz Inwestycyjny 

Zamknięty Aktywów Niepublicznych („FIZAN”) na rzecz Spółki Zależnej (będącej podmiotem 

zależnym od GS), 484.077 akcji spółki ALUMETAL S.A. („Spółka”) („Transakcja”): 

1. bezpośredni udział Spółki Zależnej w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu 

Spółki uległ zwiększeniu z ok. 29,87% do ok. 32,99992%; 

2. bezpośredni i pośredni udział GS (za pośrednictwem Spółki Zależnej) w ogólnej liczbie 

głosów na walnym zgromadzeniu Spółki uległ zwiększeniu łącznie z ok. 29,87% 

do ok. 32,99999%. 

Przed przeprowadzeniem Transakcji: 

1. Spółka Zależna posiadała bezpośrednio 4.624.144 akcji Spółki, stanowiących ok. 29,87% 

kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 4.624.144 głosów na 

walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących ok. 29,87% ogólnej liczby głosów na walnym 

zgromadzeniu Spółki; 

2. GS posiadał bezpośrednio 10 akcji Spółki oraz pośrednio, za pośrednictwem Spółki 

Zależnej, 4.624.144 akcji Spółki, stanowiących łącznie ok. 29,87% kapitału zakładowego 

Spółki oraz uprawniających do wykonywania łącznie 4.624.154 głosów na walnym 

zgromadzeniu Spółki stanowiących łącznie ok. 29,87% ogólnej liczby głosów na walnym 

zgromadzeniu Spółki.  

Po przeprowadzeniu Transakcji: 

1. Spółka Zależna posiada bezpośrednio 5.108.221 akcji Spółki, stanowiących 

ok. 32,99992% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 

5.108.221 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących ok. 32,99992% ogólnej 

liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki; 

2. GS posiada bezpośrednio 10 akcji Spółki oraz pośrednio, za pośrednictwem Spółki 

Zależnej, 5.108.221 akcji Spółki, stanowiących łącznie ok. 32,99999% kapitału 

zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania łącznie 5.108.231 głosów 

na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących łącznie ok. 32,99999% ogólnej liczby 

głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.  



Podmioty zależne Spółki Zależnej nie posiadają akcji Spółki. Podmioty zależne GS, inne niż Spółka 

Zależna, nie posiadają akcji Spółki. GS posiada pośrednio 100% certyfikatów uprawniających 

do wykonywania 100% głosów na zgromadzeniu inwestorów FIZAN, który posiada 86.177 akcji 

Spółki, co stanowi ok. 0,56% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do 86.177 głosów oraz stanowi 

ok. 0,56% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

Spółka Zależna ani GS nie są stronami 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. 

Spółka Zależna ani GS nie posiadają 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. 

Spółka Zależna ani GS nie posiadają 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 i na rzecz 

IPO 30 FIZAN A/S: 

 

 

Grzegorz Stulgis i Anna Stulgis 

 

W imieniu i na rzecz 

Grzegorza Stulgisa: 

 

 

Grzegorz Stulgis 

 

 


