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    Maastricht, 22/12/2022 

 

EFF B.V.  

Europalaan 24 

6199 AB Maastricht-Airport 

The Netherlands / Holandia 

  

 Komisja Nadzoru Finansowego 

 Polish Financial Supervision Authority  

 ul. Piękna 20 

 00-549 Warszawa / Warsaw 

 Polska / Poland 

 

 Elemental Asia S.A. 

 ul. R. Traugutta 42A  

 05-825 Grodzisk Mazowiecki 

 Polska / Poland 

 

 

 

Zawiadomienie z art. 69 ust. 1 pkt 2) oraz 69a ust. 

1 pkt 3) w zw. z art.  69 ust. 1 pkt 1) Ustawy o 

ofercie publicznej o zmniejszeniu posiadanego 

bezpośrednio udziału i osiągnięcie poniżej 5% 

ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Elemental Asia S.A.  

oraz o jednoczesnym zwiększeniu posiadanego 

pośrednio udziału i przekroczeniu progu 90% 

ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Elemental Asia S.A. 

 

Notification pursuant to Article 69 sec. 1  
point 2) and Article 69a sec. 1 point 3) in 

connection with Article 69 sec. 1 point 1) of the 
Act on public offering on decreasing of the 

directly held share and achieving less than 5% 
of the total number of votes at the General 

Meeting of Elemental Asia S.A.  
and on simultaneous increasing of the indirectly 
held share and exceeding the threshold of 90% 

of the total number of votes at the General 
Meeting of Elemental Asia S.A. 

 

Działając w imieniu EFF B.V. z siedzibą w Maastricht, 

Europalaan 24, 6199 AB Maastricht - Airport, 

Holandia, zarejestrowanej w holenderskim rejestrze 

handlowym pod numerem 71581979 („EFF”), na 

podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) oraz 69a ust. 1 pkt 3) w 

zw. z art.  69 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 (t.j. Dz.U. 

2022 poz. 2554 z późn. zm.) („Ustawa o ofercie 

publicznej”), zawiadamiamy, że EFF zmniejszyła 

posiadany bezpośrednio udział w Elemental Asia 

S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, 

zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 

0000426498 („Spółka”) i osiągnęła poniżej 5% 

ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Acting in the name of EFF B.V. with its registered 

office at Europalaan 24, 6199 AB Maastricht - 

Airport, the Netherlands, registered in the Dutch 

trade register under the number 71581979 (“EFF”), 

pursuant to Article 69 sec. 1 point 2) and Article 69a 

sec. 1 point 3) in connection with Article 69 sec. 1 

point 1) of the Act of 29 July 2005 on public offering 

and the conditions for introducing financial 

instruments to an organized trading system and on 

public companies (consolidated text Journal of Laws 

2022 item 2554, as amended) (“Act on public 

offering”) we hereby notify that EFF decreased the 

directly held share of Elemental Asia S.A. with its 

registered office in Grodzisk Mazowiecki, registered 

in the polish trade register of the National Court 

Register under the number 0000426498 

(“Company”) and achieved less than 5% of the 
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Spółki oraz jednocześnie zwiększyła posiadany 

pośrednio udział i przekroczyła próg 90% ogólnej 

liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

total number of votes at the General Meeting of 

the Company and simultaneously increased the 

indirectly held share and exceeded the threshold 

of 90% of the total number of votes at the 

General Meeting of the Company. 

 

Przed zdarzeniem powodującym zmianę udziału: 

 

EFF posiadała bezpośrednio 1.221.993 (jeden milion 

dwieście dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset 

dziewięćdziesiąt trzy) akcje Spółki, stanowiące ok. 

20,35% ogólnej liczby akcji Spółki, uprawniające do 

1.221.993 (jeden milion dwieście dwadzieścia jeden 

tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy) głosów na 

Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 

20,35% ogólnej liczby głosów w Spółce. 

 

 

 

EFF posiadała pośrednio poprzez Elemental Holding 

S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim („EH 

Polska”), będącą spółką pośrednio zależną od EFF 

poprzez Elemental Holding SA z siedzibą w 

Luksemburgu (luksemburska société anonyme) 

(dawniej Elemental Holding S.à r.l.) („EH 

Luksemburg”) - 4.781.290 (cztery miliony siedemset 

osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście 

dziewięćdziesiąt) akcji Spółki, stanowiących ok. 

79,65% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających 

do 4.781.290 (cztery miliony siedemset osiemdziesiąt 

jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt) głosów na 

Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 

79,65% ogólnej liczby głosów w Spółce. 

 

 

 

Łącznie EFF bezpośrednio i pośrednio posiadała 

zatem 6.003.283 (sześć milionów trzy tysiące 

dwieście osiemdziesiąt trzy) akcje Spółki, stanowiące 

100% kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do 

6.003.283 (sześć milionów trzy tysiące dwieście 

osiemdziesiąt trzy) głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Spółki, stanowiących 100% ogólnej liczby głosów w 

Spółce. 

 

 

 

Before the event causing the change of share: 

 

EFF held directly 1,221,993 (one million two 

hundred and twenty-one thousand nine hundred 

and ninety-three) shares of the Company, 

representing approximately 20.35% of the total 

number of shares in the Company, giving the right to 

1,221,993 (one million two hundred and twenty-one 

thousand nine hundred and ninety-three) votes at 

the General Meeting of the Company, representing 

approximately 20.35% of the total number of votes 

in the Company.  

 

EFF held indirectly through Elemental Holding S.A. 

with its registered office in Grodzisk Mazowiecki 

("EH Poland"), which is an indirect subsidiary 

company of EFF through Elemental Holding SA with 

its registered office in Luxembourg (Luxembourg 

société anonyme) (formerly Elemental Holding S.à 

r.l.) ("EH Luxembourg") - 4,781,290 (four million 

seven hundred and eighty-one thousand two 

hundred and ninety) shares of the Company, 

representing approximately 79.65% of the 

Company's share capital, giving the right to 

4,781,290 (four million seven hundred and eighty-

one thousand two hundred and ninety) votes at the 

Company's General Meeting, representing 

approximately 79.65% of the total number of votes 

in the Company. 

 

Thus, in total, the EFF directly and indirectly held 

6,003,283 (six million three thousand two hundred 

and eighty-three) shares of the Company, 

representing 100% of the Company's share capital, 

giving the right to 6,003,283 (six million three 

thousand two hundred and eighty-three) votes at 

the Company's General Meeting, representing 100% 

of the total number of votes in the Company. 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_anonyme
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Zdarzenie powodujące zmianę udziału: 

  

W wyniku transakcji przeprowadzonej za 

pośrednictwem domu maklerskiego zawartej poza 

alternatywnym systemem obrotu prowadzonym 

przez GPW S.A. w Warszawie (rynek NewConnect), 

dniu 21 grudnia 2022 r. EFF sprzedała do EH Polska  

1.221.993 (jeden milion dwieście dwadzieścia jeden 

tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy) akcje 

Spółki (przeksięgowanie akcji nastąpiło w dniu 21 

grudnia 2022 r.).  

 

Po zdarzeniu powodującym zmianę udziału: 

 

EFF nie posiada bezpośrednio akcji w kapitale 

zakładowym Spółki. 

 

EFF posiada pośrednio poprzez EH Polska, będącą 

spółką pośrednio zależną od EFF poprzez EH 

Luksemburg - 6.003.283 (sześć milionów trzy tysiące 

dwieście osiemdziesiąt trzy) akcje Spółki, stanowiące 

100% kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do 

6.003.283 (sześć milionów trzy tysiące dwieście 

osiemdziesiąt trzy) głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Spółki, stanowiących 100% ogólnej liczby głosów w 

Spółce. 

 

The event that changes the share: 

 

As a result of a transaction conducted through a 

brokerage house concluded outside the alternative 

trading system operated by the Warsaw Stock 

Exchange (NewConnect market), on December 21, 

2022, EFF sold 1,221,993 (one million two hundred 

and twenty-one thousand nine hundred and ninety-

three) shares of the Company to EH Poland (the 

shares were transferred on December 21, 2022).  

 

 

After the event that changes the share: 

 

EFF does not directly hold shares in the 

Company's share capital. 

 

EFF holds indirectly, through EH Poland, which is 

an indirect subsidiary of EFF through EH 

Luxembourg - 6,003,283 (six million three thousand 

two hundred and eighty-three) shares of the 

Company, representing 100% of the Company's 

share capital, giving the right to 6,003,283 (six 

million three thousand two hundred and eighty-

three) votes at the Company's General Meeting, 

representing 100% of the total number of votes in 

the Company. 

 

Jednocześnie informujemy, że inne podmioty zależne 

od EFF nie posiadają akcji w kapitale zakładowym 

Spółki. 

 

EFF nie zawarła również z jakimkolwiek podmiotem 

trzecim umów, których przedmiotem byłoby 

przekazywanie uprawnień do wykonywania prawa 

głosu z akcji Spółki, a zatem nie istnieją osoby o 

których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) Ustawy o 

ofercie publicznej. 

In addition, we inform you that no other subsidiaries 

of EFF hold any shares in the share capital of the 

Company.  

 

EFF has not entered into any agreement with any 

third party regarding the transfer of rights to 

exercise the voting rights from the shares of the 

Company, so there are no persons referred to in 

Article 87, paragraph 1 point 3) letter c) of the Act on 

public offering. 

 

Nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 69 

ust. 4 pkt 7) oraz 8) Ustawy o ofercie publicznej. 

There are no circumstances referred to in Article 69 

sec. 4 point 7) and 8) of the Act on public offering. 

 

Niniejsze zawiadomienie zostało sporządzone w 

dwóch wersjach językowych polskiej i angielskiej. W 

przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy 

polską a angielską wersją językową, wiążąca jest 

wersja polska. 

This notification has been executed in two language 

versions Polish and English. In case of any 

discrepancies between the Polish language version 

and the English language version, the Polish version 

shall prevail. 
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W imieniu EFF B.V.: / On behalf of EFF B.V.: 

 

 
 

_______________________________ 

 
 

_______________________________ 
Stanislaw Rutkowski – Director A Paweł Jarski – Director B 
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