
Płock, dnia 13.01.2017 r. 

DAMF INVEST S.A. 

ul. Padlewskiego 18c 

09-402 Płock 

 

 

 

Zawiadomienie 

 

DAMF INVEST S.A. z siedzibą w Płocku (09-40) przy ul. Padlewskiego 18c  wpisana do Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, 

Wydział XIV Gospodarczy pod numerem KRS 0000392143 (dalej: Zawiadamiająca) niniejszym 

w wykonaniu obowiązku okres lonego w art. 69)  ustawy o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumento w finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spo łkach 

publicznych z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z po z n. zm.), (dalej: ustawa o ofercie) 

niniejszym, przedstawia:                          

 

INFORMACJA O  ZMIANIE STANU POSIADANIA W OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW W SPÓŁCE ELKOP S.A. 

z siedzibą Chorzowie zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy  Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000176582 (dalej: Spółka) 

 

Zawiadamiająca informuje iz  w dniu 12.01.2017 roku w wyniku wniesienia aportu na pokrycie 

nowoutworzonych udziało w w kapitale zakładowym Spo łki Patro Invest Sp. z o.o.  Zawiadamiająca zbyła 

8.797.338  akcji Spo łki co stanowiło 73,31 % udziału w kapitale zakładowym Spo łki oraz uprawniało do 

oddania 8.797.338 głoso w stanowiących 73,31% udziału w ogo lnej liczbie głoso w na Walnym 

Zgromadzeniu Spo łki 

 

Zawiadamiająca informuje, iz  po zdarzeniu opisanym powyz ej bezpos rednio nie posiada akcji spo łki 

 

Zawiadamiająca informuje, iz  przed zdarzeniami opisanym powyz ej tj. na dzien  11.01.2017 r. posiadała 

8.797.338  akcji Spo łki co stanowiło 73,31 % udziału w kapitale zakładowym Spo łki oraz uprawniało do 

oddania 8.797.338  głoso w stanowiących 73,31% udziału w ogo lnej liczbie głoso w na Walnym 

Zgromadzeniu Spo łki. 

 

Zawiadamiająca informuje iz  pos rednio przez podmiot zalez ny Patro Invest  Sp. z o.o. posiada 8.797.338 

akcji Spo łki co stanowi  73,31 % udziału w kapitale zakładowym Spo łki oraz uprawnia pos rednio do 

oddania 8.797.338 głoso w stanowiących 73,31 % udziału w ogo lnej liczbie głoso w na Walnym 

Zgromadzeniu Spo łki. 

 

Stan posiadania Zawiadamiającej  w wyniku powyz szej operacji się nie zmienił, zmiana opisana  

w niniejszym zawiadomieniu polega jedynie, iz  wczes niej zawiadamiająca posiadała akcje bezpos rednio 

natomiast obecnie posiada akcje za  pos rednictwem swojego podmiotu zalez nego Patro Invest Sp. z o.o. 

 

 

Do wiadomości: 

ELKOP S.A.41-506 Chorzów, ul. Maronia 44 

 


