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Tytuł: Złożenie przez akcjonariuszy Spółki zawiadomienia o zamiarze 

ogłoszenia wykupu przymusowego akcji Spółki. 

 

Treść raportu: 

Zarząd Elemental Asia S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim („Spółka”; 

„Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2022, informuje, że w dniu 

dzisiejszym powziął informację o złożeniu w dniu 5 lipca 2022 r. przez 

akcjonariuszy Spółki działających w porozumieniu, o którym mowa w art. 87 ust. 

1 pkt 5) i 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 

(„Ustawa o Ofercie”) tj. Elemental Holding S.A. z siedzibą w Grodzisku 

Mazowieckim oraz EFF B.V. z siedzibą w Maastricht (łącznie zwani dalej 

„Akcjonariuszami”) do Komisji Nadzoru Finansowego oraz do Giełdy Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A., zawiadomienia o zamiarze ogłoszenia 

wykupu przymusowego wszystkich akcji Spółki należących do akcjonariuszy 

mniejszościowych („Wykup Przymusowy”). 

Poniżej Zarząd przedstawia najważniejsze założenia Wykupu Przymusowego 

ujęte ww. zawiadomieniu: 

Przedmiotem Wykupu Przymusowego będzie 298.750 (dwieście dziewięćdziesiąt 

osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) zdematerializowanych akcji zwykłych na 

okaziciela Emitenta o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 

reprezentujących ok. 4,98% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 

298.750 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi ok. 4,98% ogólnej 

liczby głosów w Spółce („Akcje”), których nabycie doprowadzi do uzyskania 

przez Akcjonariuszy 100% ogólnej liczby głosów w Spółce. 

Cena po jakiej nabywane będą Akcje w ramach Wykupu Przymusowego wyniesie 

34,19 zł (trzydzieści cztery złote 19/00) za jedną Akcję. 

Stroną Porozumienia nabywającą Akcje w ramach Wykupu Przymusowego 

będzie wyłącznie Spółka. 



Ogłoszenie Wykupu Przymusowego zostanie poprzedzone ustanowieniem 

zabezpieczenia w wysokości 100% wartości Akcji w formie blokady środków 

pieniężnych zdeponowanych na rachunku prowadzonym przez podmiot 

pośredniczący w przeprowadzeniu Wykupu Przymusowego. 

Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Wykupu Przymusowego będzie 

mBank S.A. – Biuro Maklerskie mBanku.  

Wykup Przymusowy zostanie przeprowadzony zgodnie z następującym 

harmonogramem: 

a) Dzień zawiadomienia o zamiarze ogłoszenia Wykupu Przymusowego –  

5 lipca 2022 r.; 

b) Dzień rozpoczęcia Wykupu Przymusowego – 26 lipca 2022 r.; 

c) Dzień Wykupu Przymusowego oraz zapłaty ceny nabycia Akcji – 29 lipca 

2022 r. 

 

Osoby reprezentujące Spółkę: 

1. Marek Stanio – Członek Zarządu  

 


