
Płock, dnia 06.02.2014 r.  

DAMF INVEST S.A. 

ul. Padlewskiego 18c 

09-402 Płock 

Komisja Nadzoru Finansowego 

Pion Nadzoru Rynku Kapitałowego 

Plac Powstańców Warszawy 1  

00-950 Warszawa 

 

Zawiadomienie 

Jako akcjonariusz spółki ELKOP ENERGY S.A. w Płocku przy ul. Padlewskiego 18c wpisanej do 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380413 (dalej: ELKOP ENERGY lub Spółka)  

niniejszym w wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 5 ustawy o ofercie publicznej 

i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz 

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

o ofercie), zawiadamiam o: 

Zmianie zamiarów akcjonariusza  

Zawiadomieniem z dnia15.01.2014r. DAMF Invest S.A. w Płocku poinformowało, że:” w ciągu 

najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego i pośredniego zwiększenia lub zmniejszenia 

swojego zaangażowania w Spółce.” 

W związku z podjęciem przez Zawiadamiającą zamiaru zbycia akcji w najbliższym okresie 

czasu, Zawiadamiająca niniejszym informuje, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy planuje dokonać 

zbycia wszystkich posiadanych w spółce ELKOP ENERGY S.A. akcji. 

Zawiadamiająca informuje, że przewiduje dokonanie zbycia wszystkich posiadanych akcji 

Spółki na rzecz inwestorów, którzy będą rozwijać działalność oraz projekty w których posiadaniu jest 

Spółka. Zmiana zamiarów podyktowana jest przedłużąjącymi się procesami legislacyjnymi oraz 

niekorzystnymi planowanymi zmianami ustaw  dotyczacymi przyszłości rynku odnawialnych źródeł 

energii w stosunku do strategii grupy DAMF INVEST SA. Działalność tą powinny rozwijać podmioty  

widzące szanse w planowanej legislacji. Spółka Elkop Energy S.A. posiada w przekonaniu DAMF 

INVEST SA ogromny potencjał w budowaniu znaczącej pozycji na rynku OZE. 

Jednakże dla wszystkich tych akcjonariuszy  widzących  potencjał spółki  Elkop Energy S.A  

w oparciu o zangażowanie menagmentu związanego z grupą DAMF INVEST S.A.  

proponujemy odkup akcji.  

Oferta odkupu akcji dotyczy  akcjonariuszy posiadających akcje spółki Elkop Energy S.A.  

zapisane na swoich rachunkach inwestycyjnych w dniu 06. 02. 2014 w tychże ilościach, w cenie 

równej i wynoszącej 2,16 zł,  równoważnej wycenie spółki wykonanej przez Fundację Wspierania 

Inicjatyw Gospodarczych z dnia 11. 01. 2013 roku ( iloraz wyceny 35 041 310 zł i ilości akcji 16 250 

000 spółki Elkop Energy S.A.)  

W celu realizacji odkupu akcji prosimy o zgłaszanie się osobiście lub listowne  do spółki DAMF 

INVEST SA w Płocku ul Padlewskiego 18 C, w terminie do dnia 03 marca 2014 roku. 



Zawiadamiająca  informuje,  że  aktualnie  bezpośrednio posiada  15.310.077  akcji  Spółki  

która  to  ilość  stanowi  94.22  %  udziału  w kapitale  zakładowym  Spółki  oraz uprawnia do oddania 

15.310.0777 głosów stanowiących 94.22% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Spółki. 

Zawiadamiająca  informuje,  że inne podmioty od niej  zależne  nie posiadają  akcji Spółki 

oraz,  że Zawiadamiająca nie  zawierała  żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem było by 

przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu. 

 

Do wiadomości: 

- ELKOP ENERGY S.A. w Płocku, ul Padlewskiego 18C, 09-402 Płock 


