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Praga, 24 grudnia 2012 r. 
 
Do: 
Departament Nadzoru Obrotu 
Komisja Nadzoru Finansowego 
Pl. Powstańców Warszawy 1 
00-950 Warszawa 
 
oraz  
 
Zakłady Chemiczne „PERMEDIA" S.A. 
ul. Grenadierów 9 
20-331 Lublin 
 
Zawiadamiający:  
MW CHEMIE s.r.o. 
ul. Na strzi 1702/65 
Nusle, 140 00 Praha 4  
 
Adres do doręczeń:  
MW CHEMIE s.r.o. 
ul. Na strzi 1702/65 
Nusle, 140 00 Praha 4  
 
  

 

ZAWIADOMIENIE 

 

Niniejszym, w imieniu MW CHEMIE s.r.o. z siedzibą w Pradze, ul. Na strzi 1702/65, Nusle, 140 00 

Praha 4 Republika Czeska, zarejestrowanej w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd 

Pierwszej Instancji w Pradze, Sekcja C, sygn. akt 202835,  pod numerem 29136270 (dalej 

„Zawiadamiający”), na podstawie przepisów art. 69 ust. 1 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 (Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439, ze zm.; „Ustawa”), 

zawiadamia, że w wyniku zawarcia transakcji nabycia akcji spółki LU CHEMIE a.s. z siedzibą w 

Pradze, Republika Czeska, zarejestrowanej w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd 

Pierwszej Instancji w Pradze, Sekcja B, sygn. akt 18756, pod numerem 29138191 przez  

Zawiadamiającego, udział Zawiadamiającego (w wyniku pośredniego nabycia akcji Zakłady 

Chemiczne „PERMEDIA" S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Grenadierów 9, 20-331 Lublin, wpisanej do 

rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 000005958 („Spółka”), w 

rozumieniu przepisów Ustawy) w ogólnej liczbie głosów w Spółce przekroczył 50%. 

 

1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy niniejsze 

zawiadomienie 
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W dniu 21 grudnia 2012 r. dokonana została transakcja nabycia 100% akcji spółki LU CHEMIE a.s. z 

siedzibą w Pradze, Republika Czeska, zarejestrowanej w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez 

Sąd Pierwszej Instancji w Pradze, Sekcja B, sygn. akt 18756,  pod numerem 29138191 przez  

Zawiadamiającego. W wyniku tej transakcji, Zawiadamiający uzyskał status podmiotu dominującego 

w LU CHEMIE a.s. będącej akcjonariuszem Spółki. 

 

2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale 

zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie 

głosów 

 

Przed dokonaniem transakcji, o której mowa w pkt 1 powyżej, Zawiadamiający nie posiadał 

jakichkolwiek akcji Spółki. 

 

3. Liczba aktualnie posiadanych akcji Spółki i ich procentowy udział w kapitale zakładowym 

Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 

 
W wyniku dokonania transakcji, o której mowa w pkt 1, Zawiadamiający posiada pośrednio 1.186.939 

akcji  Spółki reprezentujących 60,7129% w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 

wykonania 1.490.939 głosów odpowiadających  65,9999% udziału w ogólnej liczbie głosów na 

walnym zgromadzeniu Spółki. Pośrednio posiadane akcje Spółki to: 1.110.939 akcje serii B, C 

zdematerializowane oznaczonych kodem ISIN: PLPERMD00019, stanowiące na dzień transakcji 

56,8255% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniające do 1.110.939 głosów na walnym 

zgromadzeniu Spółki, stanowiących 49,1783% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu 

Spółki oraz 76.000 akcje imienne uprzywilejowane serii A, stanowiące na dzień transakcji 3,8874% 

udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 380.000 głosów na walnym zgromadzeniu 

Spółki, stanowiących 16,8216% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.  

 

4. Informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w 

okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału 

 

Zawiadamiający nie planuje dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym 

zgromadzeniu Spółki (w tym poprzez pośrednie nabycie akcji Spółki przez podmioty zależne od 

Zawiadamiającego), z zastrzeżeniem ewentualnego nabywania akcji Spółki w związku z 

przewidzianymi przepisami prawa obowiązkami dotyczącymi ogłaszania wezwań do zapisywania się 

na sprzedaż lub zamianę akcji Spółki w związku z transakcją, o której mowa w pkt 1. 

 

5. Podmioty zależne od Zawiadamiającego, posiadające akcje Spółki 
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Podmiotem zależnym od Zawiadamiającego, który posiada akcje Spółki bezpośrednio, jest LU 

CHEMIE a.s. z siedzibą w Pradze, Republika Czeska, zarejestrowanej w Rejestrze Handlowym 

prowadzonym przez Sąd Pierwszej Instancji w Pradze, Sekcja B, sygn. akt 18756 pod numerem 

29138191, posiadająca 1.186.939 akcji  Spółki reprezentujących 60,7129% w kapitale zakładowym 

Spółki, uprawniających do wykonania 1.490.939 głosów odpowiadających  65,9999% udziału w 

ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Posiadane akcje Spółki to: 1.110.939 akcje 

serii B, C zdematerializowane oznaczonych kodem ISIN: PLPERMD00019, stanowiące na dzień 

transakcji 56,8255%  udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniające do 1.110.939 głosów na 

walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 49,1783% ogólnej liczby głosów na walnym 

zgromadzeniu Spółki oraz 76.000 akcje imienne uprzywilejowane serii A, stanowiące na dzień 

transakcji 3,8874% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniające do 380.000 głosów na 

walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 16,8216% ogólnej liczby głosów na walnym 

zgromadzeniu Spółki.  

 

 
6. Informacje o osobach trzecich, z którymi Zawiadamiający zawarł umowę, której 

przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu 

 
Nie dotyczy. 

 

 

W imieniu Zawiadamiającego: 

 

Zuzana Roubíčková 


