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Zawiadomienie o zmianie udziału  
 
Raport bieżący nr 63/2010 
 
 
Impexmetal S.A. informuje, że otrzymał w dniu dzisiejszym zawiadomienie od Pana Romana 

Krzysztofa Karkosika, iż w dniu 2 lipca 2010 roku Pan Roman Krzysztof Karkosik otrzymał 

zawiadomienie od spółki Boryszew  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).   

Ponadto Boryszew S.A. zawiadamia, że otrzymała w  dniu 30.06.2010 roku informację o przeniesieniu 

na  rzecz  Spółki  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 powyższych  transakcji udział Pana Romana Krzysztofa Karkosika w spółce 

Impexmetal S.A. wynosił bezpośrednio oraz pośrednio poprzez podmioty od niego zależne 

129.694.331 sztuk akcji i stanowiło to 60,74 % udziału w kapitale zakładowym spółki. Posiadane akcje 

dawały 129.694.331 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 60,74 % ogólnej liczby głosów na 

WZ. 

Na dzień dzisiejszy Pan Roman Krzysztof Karkosik jest posiadaczem wraz z podmiotami od niego 

zależnymi 137.976.214 sztuk akcji Impexmetal S.A. stanowiących 64,22 % udziału w kapitale 

zakładowym.  

Posiadane akcje dają 137.976.214 głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal S.A., co stanowi 

64,22 % ogólnej liczby głosów na WZ. 

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

 
Jerzy Popławski- Pełnomocnik Spółki 



 
 
 
 
 

 

Notification of change of Mr. R.K.Karkosik’s share in the initial capital and the total 

number of voices at GM of Impexmetal S.A. 

 

Current report 84/2008 
 

 

The Management Board of Impexmetal S.A. informs that it has got today the information 

from Mr. Roman Krzysztof Karkosik that on December 1st, 2008  he was informed by the 

subsidiary Boryszew S.A.. about the disposal by Boryszew S.A.on November 27th, 2008 of  

9,269,865 pcs of  Impexmetal’s S.A. shares.This fact follows the change of direct share of 

Boryszew S.A. in the total number of voices in Impexmetal S.A. from 60.41 % to 56.07%. 

Before the change, e.g. on October 26th, 2008 the share of Mr. Roman Krzysztof Karkosik in 

Impexmetal S.A. amounted directly and indirectly through subsidiaries to 140,094,601 pcs of 

shares. It was equal to 65.61 % shares in the initial capital of the company. The owned shares 

has given the 140,094,601 voices at the GM, which was equal to 65.61 % of the total number 

of voices at the GM. 

On December 1st, 2008 Mr. Roman Krzysztof Karkosik is the owner, together with 

subsidiaries, of 139,665,931 pcs of Impexmetal’s shares, which is equal to 65.41 % of 

shares in the initial capital. 

The owned shares has given the 139,665,931 voices at the GM of Impexmetal S.A., which is 

equal to 65.41 % of the total number of voices at the GM. 

 

Signature:  

Piotr Szeliga - President of the Management Board 

Jerzy Popławski – Member of the Management Board 

 

 

 


