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    Maastricht, 05/07/2022 

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. 2 pkt 2) w zw. z art. 

69a ust. 1 pkt 3) Ustawy o ofercie publicznej – 

zwiększenie posiadanego pośredniego udziału o 

więcej niż 1% w ogólnej liczbie głosów na 

walnym zgromadzeniu Elemental Asia S.A.  

 

Notification pursuant to Article 69 sec. 2  
point 2) in relation to Article 69a sec. 1 point 3) 
of the Act on public offering – an increase of the 
indirect share held by more than 1% 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. 2 pkt 2) w zw. z art. 69a ust. 1 

pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie 

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu 

oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie 

publicznej”), zawiadamiamy, że EFF zwiększyła 

posiadany dotychczas pośrednio udział w 

Elemental Asia S.A. z siedzibą w Grodzisku 

Mazowieckim, zarejestrowanej w rejestrze 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod 

nr KRS: 0000426498 („Spółka”) o więcej niż 1% w 

ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu 

Spółki.   

Acting on behalf 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 

art. 69 sec. 2 point 2) in relation to Article 69a sec. 1 

point 3) 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 (“Act on public offering”) we 

hereby notify that EFF increased its previously 

held an indirect 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”) by more than 1% of the total 

number of votes at the general meeting of the 

Company. 

Łączny udział posiadany przez EFF (bezpośrednio 

i pośrednio) wynosi 5.704.533 akcje Spółki, 

stanowiące w przybliżeniu 95,02% kapitału 

zakładowego Spółki, dających prawo do 5.704.533 

głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, 

The total share capital held by EFF (directly and 

indirectly) is 5,704,533 Company’s shares, 

representing approximately 95.02% of the 

Company’s share capital, giving the right to 

5,704,533 votes at the general meeting of the 

Company, representing approximately 95.02% 
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odpowiadających w przybliżeniu 95,02% ogólnej 

liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

 

EFF posiada bezpośrednio 1.221.993 akcji Spółki, 

stanowiących w przybliżeniu 20,36% kapitału 

zakładowego Spółki, uprawniających do 1.221.993 

głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, 

odpowiadających w przybliżeniu 20,36% ogólnej 

liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.  

 

 

EFF posiada pośrednio 4.482.540 akcji Spółki, 

stanowiących w przybliżeniu 74,67% kapitału 

zakładowego Spółki, uprawniających do 4.482.540 

głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, 

odpowiadających w przybliżeniu 74,67% ogólnej 

liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

 

 

Zdarzenie powodujące zmianę udziału:  

W wyniku transakcji z dnia 28 czerwca 2022 r. 

zawartej w drodze umowy sprzedaży akcji, poza 

alternatywnym systemem obrotu prowadzonym 

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

dniu 29 czerwca 2022 r. Elemental Holding S.A. z 

siedzibą w Grodzisku Mazowieckim,  zarejestrowana 

w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego pod nr KRS: 0000375737 („Elemental 

Holding S.A.”), będąca spółką pośrednio zależną od 

EFF poprzez Elemental Holding S.à r.l. (poprzednia 

nazwa: CP Properties S.à r.l.) z siedzibą w 

Luksemburgu, rue Eugène Ruppert 20, L-2453 

Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, 

zarejestrowaną w luksemburskim rejestrze 

handlowym i spółek pod numerem B252310 

(„Elemental Holding S.à r.l.”), nabyła 240.439 

(dwieście czterdzieści tysięcy czterysta trzydzieści 

dziewięć) akcji Spółki (przeksięgowanie akcji 

nastąpiło w dniu 29 czerwca 2022 r.).  

 

Przed zdarzeniem powodującym zmianę udziału 

EFF posiadała bezpośrednio 1.221.993 akcji Spółki 

stanowiących w przybliżeniu 20,36% kapitału 

zakładowego Spółki, uprawniających do 1.221.993 

głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, 

odpowiadających w przybliżeniu 20,36% ogólnej 

liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, a 

of the total number of votes at the general 

meeting of the Company. 

 

EFF directly holds 1,221,993 Company’s shares, 

representing approximately 20.36% of the 

Company’s share capital, giving the right to 

1,221,993 votes at the general meeting of the 

Company, representing approximately 20.36% of 

the total number of votes at the general meeting of 

the Company. 

 

EFF indirectly holds 4,482,540 Company’s shares, 

representing approximately 74.67% of the 

Company’s share capital, giving the right to 

4,482,540 votes at the general meeting of the 

Company, representing approximately 74,67% of 

the total number of votes at the general meeting of 

the Company. 

 

The event that changes the share: 

As a result of a transaction dated June 28, 2022, 

concluded through a share sales agreement, outside 

the alternative trading system operated by GPW S.A. 

in Warsaw (NewConnect market), on  June 29, 2022, 

Elemental Holding S.A. with its registered office in 

Grodzisk Mazowiecki, registered in the polish trade 

register of the National Court Register under the 

number 0000375737 („Elemental Holding S.A.”), 

being an indirect subsidiary of EFF through 

Elemental Holding S.à r.l. (former name: CP 

Properties S.à r.l.) with its registered office in 

Ruppert 20, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of 

Luxembourg, registered in the Luxembourg Registre 

de Commerce et des Societes under the number 

B252310 („Elemental Holding S.à r.l.”), purchased 

240,439 (two hundred and forty thousand four 

hundred and thirty-nine) shares of the Company 

(the shares were transferred on June 29, 2022). 

 

 

Before the event causing the change of share EFF 

held directly 1,221,993 shares of the Company, 

representing approximately 20.36% of the 

Company’s share capital, giving the right to 

1,221,993 votes at the general meeting of the 

Company, representing approximately 20.36% of 

the total number of votes at the general meeting of 
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pośrednio posiadała 4.242.101 akcji, co stanowiło w 

przybliżeniu 70,66% kapitału zakładowego Spółki i 

uprawniających do 4.242.101 głosów na walnym 

zgromadzeniu Spółki, co stanowiło w przybliżeniu 

70,66% ogólnej liczby głosów na walnym 

zgromadzeniu Spółki.  

 

 

Łącznie, pośrednio i bezpośrednio EFF posiadała 

5.464.094 akcje Spółki, stanowiące w przybliżeniu 

91,02% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających 

do 5.464.094 głosów na walnym zgromadzeniu 

Spółki, stanowiących w przybliżeniu 91,02% ogólnej 

liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

the Company, and indirectly held 4,242,101 shares 

of the Company, representing approximately 

70.66% of the Company’s share capital, giving 

4,242,101 votes at the general meeting of the 

Company, representing approximately 70,66% of 

the total number of votes at the general meeting of 

the Company.  

 

In total, directly and indirectly, EFF held 5,464,094 

shares of the Company, representing approximately 

91.02% of the Company’s share capital and giving 

5,464,094 votes at the general meeting of the 

Company, representing approximately 91.02% 

votes of the total number of votes at the general 

meeting of 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. 

 

On behalf of EFF B.V.  

 

_______________________________                             _______________________________ 

Stanislaw Rutkowski – Director                                           Paweł Jarski - Director 
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