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Grodzisk Mazowiecki, dnia 22 grudnia 2022 r.  

 
 
Elemental Holding S.A.  
ul. R. Traugutta 42A 
05-825 Grodzisk Mazowiecki  
 
 

Do: 
 

1) Komisja Nadzoru Finansowego 
ul. Piękna 20 
00-549 Warszawa 

 
2) Elemental Asia S.A.  

ul. R. Traugutta 42A 
05-825 Grodzisk Mazowiecki 

 

 

Zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1), ustawy o ofercie publicznej  
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 

obrotu oraz o spółkach publicznych 

 

Działając w imieniu i na rzecz Elemental Holding S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (dalej 
jako „Elemental”), na podstawie 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.) (dalej jako „Ustawa") 
informujemy, że w wyniku transakcji przeprowadzonej za pośrednictwem domu maklerskiego 
zawartej poza alternatywnym systemem obrotu prowadzonym przez GPW S.A. w Warszawie 
(rynek NewConnect), w dniu 21 grudnia 2022 r. Elemental nabyła od EFF B.V. z siedzibą w 
Maastricht (Holandia) 1.221.993 (jeden milion dwieście dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset 
dziewięćdziesiąt trzy) akcje spółki Elemental Asia S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (dalej 
jako “Spółka”) (przeksięgowanie akcji nastąpiło w dniu 21 grudnia 2022 r.). W wyniku rozliczenia 
transakcji doszło do zmiany dotychczas posiadanego bezpośrednio przez Elemental udziału 
poprzez przekroczenie progu 90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzenia Spółki.  

Przed rozliczeniem transakcji, o której mowa powyżej, Elemental posiadała bezpośrednio 
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 79,65% ogólnej liczby głosów w Spółce. 

Po rozliczeniu transakcji, o której mowa powyżej, Elemental posiada bezpośrednio 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, stanowiące 100% ogólnej liczby 
głosów w Spółce. 

Nie istnieją podmioty zależne od Elemental, które posiadają akcje Spółki.  

Elemental nie zawarła umowy, której przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do 
wykonywania prawa głosu osobie trzeciej, a zatem nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 
ust. 1 pkt 3) lit. c) Ustawy. 
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Nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7) oraz 8) Ustawy. 

 

W imieniu Elemental Holding S.A.: 

 

 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

Paweł Jarski – Prezes Zarządu Krzysztof Spyra – Członek Zarządu 
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