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Rozliczenie nabycia akcji HUTMEN S.A.  

 
Raport bieżący nr 36/2014 

 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2014 z dnia 15 listopada 2014 roku Zarząd Impexmetal S.A.  

z siedzibą w Warszawie (Spółka), zawiadamia, że w dniu dzisiejszym nastąpiło rozliczenie wezwania 

ogłoszonego w dniu 25 września 2014 roku na sprzedaż akcji spółki  HUTMEN Spółka Akcyjna z 

siedzibą w Warszawie. 

W wyniku wezwania SPV Boryszew 3 Spółka z o.o. nabył (po weryfikacji złożonych zapisów) 

4 670 254 akcje spółki Hutmen S.A., co stanowi 18,24% akcji tej spółki i uprawnia do 18,24 % głosów 

na Walnym Zgromadzeniu. 

 

W wyniku przedmiotowego Wezwania zmianie nie uległ stan posiadania akcji Hutmen S.A. przez  

Impexmetal S.A. Przed Wezwaniem Impexmetal S.A. posiadał: 

- bezpośrednio  4.146.355 spółki Hutmen S.A., co stanowiło 16,20% akcji tej spółki i uprawniało do 

16,20% głosów na Walnym Zgromadzeniu, 

- pośrednio poprzez Impex- Invest Sp. z o.o. - 12.550.000 akcje spółki Hutmen S.A., co stanowiło 

49,03% akcji tej spółki i uprawniało do 49,03% głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

Łącznie Impexmetal S.A. wraz podmiotem zależnym posiadał 16.696.355 (słownie: szesnaście 

milionów sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć) akcje spółki Hutmen S.A., 

co stanowiło 65,23% akcji tej spółki i uprawniało do 65,23 % głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

 

Po Wezwaniu Impexmetal S.A. posiada: 

- bezpośrednio  4.146.355 spółki Hutmen S.A., co stanowi 16,20% akcji tej spółki i uprawnia do 

16,20% głosów na Walnym Zgromadzeniu, 

- pośrednio poprzez Impex- Invest Sp. z o.o. - 12.550.000 akcje spółki Hutmen S.A., co stanowi 

49,03% akcji tej spółki i uprawnia do 49,03% głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

Łącznie Impexmetal S.A. wraz podmiotem zależnym posiada 16.696.355 (słownie: szesnaście 

milionów sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć) akcje spółki Hutmen S.A., 

co stanowi 65,23% akcji tej spółki i uprawnia do 65,23 % głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

 

Art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439) 
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