
 
Zawiadomienie o zmianie udziału  
 
Raport bieżący nr 77/2010 
 
 
Impexmetal S.A. informuje, że Spółka otrzymała w dniu dzisiejszym zawiadomienie od Pana Romana 

Krzysztofa Karkosika, że w dniu 28 lipca 2010 roku Pan Roman Krzysztof Karkosik otrzymał 

zawiadomienie od spółki Boryszew  S.A. o zbyciu 6.500.000 akcji Impexmetal S.A., co spowodowało 

pośrednią zmianę jego udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Impexmetal S.A. o ponad 1%. 

Przed rozliczeniem powyższej  transakcji udział Pana Romana Krzysztofa Karkosika w spółce 

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

138.396.897 sztuk akcji i stanowiło to 64,82% udziału w kapitale zakładowym spółki. Posiadane akcje 

dawały 138.396.897 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 64,82 % ogólnej liczby głosów na 

WZ. 

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

zależnymi 130.538.864 sztuk akcji Impexmetal S.A., stanowiących 61,138 % udziału w kapitale 

zakładowym.  

Posiadane akcje dają 130.538.864 głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal S.A., co stanowi 

61,138 % ogólnej liczby głosów na WZ. 

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

 
Piotr Szeliga – Prezes Zarządu  
Jerzy Popławski – Członek Zarządu 
 
 
 
 
 

 

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 

 

 

 


