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Zarząd Spółki Elektrim S.A. z siedzibą w Warszawie („Elektrim”, „Spółka”) na podstawie art. 70 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 („Ustawa o Ofercie”) 
informuje, iż w dniu 22 stycznia 2021r. został zawiadomiony przez  Karswell Limited, spółkę założoną 
zgodnie z prawem cypryjskim, posiadającą siedzibę w Limassol, Cypr, pod adresem: Krinou 3, THE 
OVAL, Floor 5, Flat/Office 503, 4103 Agios Athanasios, Limassol, Cypr oraz wpisaną do Rejestru Spółek 
Republiki Cypru pod numerem HE 229808 („Karswell”), zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 1) Ustawy o Ofercie, 
o bezpośrednim nabyciu przez Karswell akcji spółki Elektrim w dniu 19 stycznia 2021r. 

W dniu 19 stycznia 2021r.  Karswell nabył 1.731.974 (jeden milion siedemset trzydzieści jeden tysięcy 
dziewięćset siedemdziesiąt cztery) zdematerializowane akcje zwykłe na okaziciela Elektrim, 
stanowiące 2,07% kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do wykonywania 1.731.974 (jeden 
milion siedemset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery) głosów na walnym 
zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 2,07% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 
Nabycie akcji nastąpiło w wyniku rozliczenia transakcji kupna akcji poza rynkiem regulowanym, które 
zawarte zostały w związku z realizacją ofert sprzedaży akcji Spółki zgłoszonych w odpowiedzi na 
„Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Elektrim S.A.” ogłoszone przez Karswell w dniu 22 
grudnia 2020 roku („Rozliczenie Transakcji”).  

Przed Rozliczeniem Transakcji Karswell posiadał bezpośrednio 3.079.343 (trzy miliony siedemdziesiąt 
dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści trzy) zdematerializowane akcje zwykłe na okaziciela Spółki, 
stanowiące 3,68% kapitału zakładowego Spółki i uprawniające do wykonywania 3.079.343 (trzech 
milionów siedemdziesięciu dziewięciu tysięcy trzystu czterdziestu trzech) głosów na walnym 
zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 3,68% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.  

W wyniku Rozliczenia Transakcji Karswell posiada bezpośrednio  4.811.317 (cztery miliony osiemset 
jedenaście tysięcy trzysta siedemnaście) akcji Spółki reprezentujących łącznie 5,74% kapitału 
zakładowego Spółki oraz uprawniających do 4.811.317 (cztery miliony osiemset jedenaście tysięcy 
trzysta siedemnaście) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących 5,74% ogólnej liczby 
głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

Ponadto Karswell poinformował, że: 

(i) nie istnieją podmioty zależne od Karswell posiadające akcje Spółki;  

(ii) nie jest stroną jakichkolwiek umów, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia 
do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o 
Ofercie; 

(iii) nie jest posiadaczem instrumentów finansowych ani nie jest uprawniony lub zobowiązany 
do nabycia akcji Spółki na warunkach wskazanych w art. 69 ust. 4 pkt 7 Ustawy o Ofercie; 
oraz 



(iv) nie jest posiadaczem instrumentów finansowych w sposób bezpośredni lub pośredni 
odnoszących się do akcji Spółki, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 8 Ustawy o Ofercie. 

W związku z tym, że Karswell nie jest posiadaczem instrumentów finansowych, o których 
mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy o Ofercie, zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 9 Ustawy o 
Ofercie, łączna liczba głosów na walnym zgromadzeniu Spółki bezpośrednio przysługujących 
Karswell wynosi 4.811.317 (cztery miliony osiemset jedenaście tysięcy trzysta 
siedemnaście), uprawniających do wykonywania 5,74% ogólnej liczby głosów w Spółce. 

Podstawa prawna: Art. 70 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. 

 

____________________________________ 

Tomasz Gillner-Gorywoda  – Prezes Zarządu  

Bożena Grybalow – Członek Zarządu  

  

 

 


