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Grodzisk Mazowiecki, dnia 4 sierpnia 2022 r.  

 

Od: 
 
1) Elemental Holding S.A.  

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

 
2) EFF B.V.  

Europalaan 24 
6199 AB Maastricht-Airport 
The Netherlands / Holandia 

 
3) Elemental Holding S.à r.l. 

(formerly / poprzednio CP Properties S.à r.l.) 
rue Eugène Ruppert 20 
L-2453 Luxembourg 
Grand Duchy of Luxembourg / 
Wielkie Księstwo Luksemburga  

 
4) EFF Foundation 

Heiligkreuz 6 
9490 Vaduz 
Liechtenstein 

 
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), 69 ust. 2 pkt 2), art. 69a ust. 1 
pkt 3) oraz art. 87 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 

spółkach publicznych 
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Działając:  

(i) w imieniu Elemental Holding S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (dalej 
jako „EH”), akcjonariusza spółki Elemental Asia S.A. z siedzibą w Grodzisku 
Mazowieckim (dalej jako “Spółka”),  

 
(ii) w imieniu EH na podstawie art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych 
do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej 
jako „Ustawa o Ofercie"), działającej jako strona porozumienia o którym 
mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5) i 6) Ustawy o Ofercie zawartego w dniu 5 lipca 
2022 roku pomiędzy EH a EFF B.V. z siedzibą w Maastricht (Holandia) (dalej 
jako „EFF”), będącej akcjonariuszem Spółki – także działając w imieniu EFF, 
jako strony Porozumienia, 

(iii) w imieniu Elemental Holding S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu (Wielkie 
Księstwo Luksemburga) (dalej jako „EH S.à r.l.”), posiadającej pośrednio 
poprzez EH akcje w Spółce i będącej jednocześnie spółką zależną od EFF - 
na podstawie oświadczenia EH S.à r.l. z dnia 4 sierpnia 2022 r., 

 
(iv) w imieniu EFF Foundation z siedzibą w Vaduz (Lichtenstein) (dalej jako „EFF 

Foundation”), posiadającej pośrednio poprzez EFF akcje w Spółce - na 
podstawie oświadczenia EFF Foundation z dnia 4 sierpnia 2022 r., 

w wykonaniu obowiązków określonych w art. 69 ust. 1 pkt 1), 69 ust. 2 pkt 2), art. 69a 
ust. 1 pkt 3) oraz art. 87 Ustawy o Ofercie, niniejszym zawiadamiamy, że: 

w ramach ogłoszonego w dniu 5 lipca 2022 roku przez EH oraz EFF, działających w 
ramach Porozumienia, zamiaru nabycia akcji Spółki w drodze przymusowego 
wykupu (dalej jako „Przymusowy Wykup”), EH nabyła 298.750 (dwieście 
dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji Spółki. Rozliczenie 
Przymusowego Wykupu nastąpiło w dniu 29 lipca 2022 roku. 

Przed rozliczeniem transakcji w ramach Przymusowego Wykupu EH wraz z drugą 
stroną Porozumienia, tj. EFF - posiadały łącznie 5.704.533 (pięć milionów siedemset 
cztery tysiące pięćset trzydzieści trzy) akcje Spółki, stanowiące ok. 95,02% kapitału 
zakładowego Spółki, uprawniające do 5.704.533 (pięć milionów siedemset cztery 
tysiące pięćset trzydzieści trzy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, 
stanowiące ok. 95,02% ogólnej liczby głosów w Spółce, w tym: 

1) EH posiadała bezpośrednio - 4.482.540 (cztery miliony czterysta 
osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset czterdzieści) akcji Spółki, stanowiących 
ok. 74,67% ogólnej liczby akcji Spółki, uprawniających do 4.482.540 (cztery 
miliony czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset czterdzieści) głosów na 
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Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 74,67% ogólnej liczby 
głosów w Spółce; 

 
2) EFF posiadała bezpośrednio - 1.221.993 (jeden milion dwieście dwadzieścia 

jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy) akcje, 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, stanowiące ok. 20,35% ogólnej 
liczby głosów w Spółce oraz pośrednio poprzez EH, będącą spółką 
pośrednio zależną od EFF poprzez EH S.à r.l. - 4.482.540 (cztery miliony 
czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset czterdzieści) akcji Spółki, 
stanowiących ok. 74,67% ogólnej liczby akcji Spółki, uprawniających do 
4.482.540 (cztery miliony czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset 
czterdzieści) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 
74,67% ogólnej liczby głosów w Spółce, zatem łącznie EFF bezpośrednio i 
pośrednio posiadała 5.704.533 (pięć milionów siedemset cztery tysiące 
pięćset trzydzieści trzy) akcje Spółki, stanowiące ok. 95,02% kapitału 
zakładowego Spółki, uprawniające do 5.704.533 (pięć milionów siedemset 
cztery tysiące pięćset trzydzieści trzy) głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Spółki, stanowiące ok. 95,02% ogólnej liczby głosów w Spółce. 

Ponadto przed rozliczeniem transakcji w ramach Przymusowego Wykupu: 

1) EH S.à r.l. posiadała pośrednio poprzez EH - 4.482.540 (cztery miliony 
czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset czterdzieści) akcji Spółki, 
stanowiących ok. 74,67% ogólnej liczby akcji Spółki, uprawniających do 
4.482.540 (cztery miliony czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset 
czterdzieści) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 
74,67% ogólnej liczby głosów w Spółce; 

 
2) EFF Foundation posiadała pośrednio poprzez EFF - 5.704.533 (pięć milionów 

siedemset cztery tysiące pięćset trzydzieści trzy) akcje Spółki, stanowiące 
ok. 95,02% kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do 5.704.533 (pięć 
milionów siedemset cztery tysiące pięćset trzydzieści trzy) głosów na 
Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiące ok. 95,02% ogólnej liczby głosów 
w Spółce. 

Po rozliczeniu transakcji w ramach Przymusowego Wykupu w dniu 29 lipca 2022 
roku EH wraz z drugą stroną Porozumienia, tj. EFF - posiada łącznie 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, w tym: 
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1) EH posiada bezpośrednio - 4.781.290 (cztery miliony siedemset 
osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt) akcji Spółki, 
stanowiących 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; 

 
2) EFF posiada bezpośrednio - 1.221.993 (jeden milion dwieście dwadzieścia 

jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy) akcje, 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, stanowiące ok. 20,35% ogólnej 
liczby głosów w Spółce oraz pośrednio poprzez EH, będącą spółką 
pośrednio zależną od EFF poprzez EH S.à r.l. - 4.781.290 (cztery miliony 
siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt) akcji 
Spółki, stanowiących 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, zatem łącznie EFF bezpośrednio i 
pośrednio posiada 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. 

Ponadto po rozliczeniu transakcji w ramach Przymusowego Wykupu w dniu 29 
lipca 2022 roku: 

1) EH S.à r.l. posiada pośrednio poprzez EH - 4.781.290 (cztery miliony 
siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt) akcji 
Spółki, stanowiących 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; 

 
2) EFF Foundation posiada pośrednio poprzez EFF - 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. 

EH wskazuje, że jest podmiotem bezpośrednio zależnym od EH S.à r.l. oraz pośrednio 
od EFF oraz EFF Foundation. EH S.à r.l. jest podmiotem bezpośrednio zależnym od EFF 
oraz pośrednio zależnym od EFF Foundation.  
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Ponadto EH informuje, że nie istnieją podmioty zależne od EH, które posiadają akcje 
Spółki.  

EH 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. 

Nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7) oraz 8) Ustawy. 

 

 

 

_________________ _____________________ 

Paweł Jarski – Prezes Zarządu Krzysztof Spyra – Członek Zarządu 
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