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Zawiadomienie z art. 69 ust. 2 pkt 2) 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. 2 pkt 2) 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") informujemy, że w dniu 5 kwietnia 
2022 r. Elemental nabył 145.000 (sto czterdzieści pięć tysięcy) akcji spółki Elemental Asia S.A. z 
siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (dalej jako “Spółka”) w drodze transakcji pakietowej, 
zawartej w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW S.A. w Warszawie (rynek 
NewConnect). W wyniku zawarcia transakcji doszło do zmiany dotychczas posiadanego przez 
Elemental udziału o więcej niż 1% ogólnej liczby głosów.  

Przed transakcją, o której mowa powyżej Elemental posiadała 4.036.101 akcji zwykłych na 
okaziciela Spółki, uprawniających do 4.036.101 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, 
stanowiących 67,23% kapitału zakładowego Spółki i 67,23% ogólnej liczby głosów na walnym 
zgromadzeniu Spółki.  

Po rozliczeniu transakcji Elemental posiada 4.181.101 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, 
uprawniających do 4.181.101 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 69,65% 
kapitału zakładowego Spółki i 69,65% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.  

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. 

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