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IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.S.A. 

Warszawa, 23 marca 2020 r. 

Zawiadamiający: 

IB 8 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 

reprezentowany przez: 

IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie 

ul. Mokotowska 49 

00-542 Warszawa 

KRS: 0000462391  

Do: 

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO 

ul. Piękna 20 

00-549 Warszawa, Polska 

ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A. 

ul. Kazimierska 45 

62-510 Konin, Polska 

 

Działając w imieniu i na rzecz IB 8 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych 

(„Zawiadamiający”) reprezentowanego przez IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą 

w Warszawie, adres rejestrowy: ul. Mokotowska 49, 00-542 Warszawa, KRS: 0000462391, NIP: 

7010381680, kapitał zakładowy w kwocie: 2.386.220,50 zł, w pełni opłacony, na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 

2 w zw. z art. 69 ust. 1 i art. 69a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 

(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 623, ze zm.) („Ustawa o Ofercie”), niniejszym zawiadamiamy o zmianie udziału 

Zawiadamiającego w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Zespół Elektrowni Pątnów-

Adamów-Konin S.A. z siedzibą w Koninie, Polska („Spółka”) o co najmniej 1% („Zmiana Udziału”). 

Zmiana Udziału nastąpiła w dniu 17 marca 2020 r. w związku z pośrednim nabyciem przez Zawiadamiającego 

w okresie od 4 do 17 marca 2020 r. w ramach transakcji zawartych na rynku regulowanym Giełdy Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A., za pośrednictwem Argumenol Investment Company Limited z siedzibą 

w Limassol, Cypr, będącego podmiotem zależnym od Zawiadamiającego, łącznie 510.429 akcji Spółki, 

reprezentujących ok. 1,00% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 510.429 głosów na walnym 

zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 1,00% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki  

Bezpośrednio przed Zmianą Udziału Zawiadamiający posiadał pośrednio łącznie 29.396.174 akcji Spółki, 

reprezentujących ok. 57,84% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 29.396.174 

głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących łącznie ok. 57,84% ogólnej liczby głosów na walnym 

zgromadzeniu Spółki, z czego: 

(i) Argumenol Investment Company Limited, tj. podmiot zależny od Zawiadamiającego, posiadał 

bezpośrednio 28.803.641 akcji Spółki, reprezentujących ok. 56,67% kapitału zakładowego Spółki oraz 

uprawniających do wykonywania 28.803.641 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 

łącznie ok. 56,67% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki; oraz 

(ii) Embud 2 sp. z o.o. S.K.A., tj. podmiot zależny od Argumenol Investment Company Limited, posiadał 

bezpośrednio 592.533 akcji Spółki, reprezentujących ok. 1,17% kapitału zakładowego Spółki oraz 

uprawniających do wykonywania 592.533 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 

łącznie ok. 1,17% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 
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Przed Zmianą Udziału Zawiadamiający nie posiadał bezpośrednio akcji Spółki. 

Po Zmianie Udziału Zawiadamiający posiadał pośrednio łącznie 29.906.603 akcji Spółki, reprezentujących 

łącznie ok. 58,84 % kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 29.906.603 głosów na walnym 

zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 58,84% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, z 

czego: 

(i) Argumenol Investment Company Limited posiadał bezpośrednio 29.314.070 akcji Spółki, 

reprezentujących ok. 57,68% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 

29.314.070 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących łącznie ok. 57,68% ogólnej liczby 

głosów na walnym zgromadzeniu Spółki; oraz 

(ii) Embud 2 sp. z o.o. S.K.A. posiadał bezpośrednio 592.533 akcji Spółki, reprezentujących ok. 1,17% 

kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 592.533 głosów na walnym 

zgromadzeniu Spółki, stanowiących łącznie ok. 1,17% ogólnej liczby głosów na walnym 

zgromadzeniu Spółki. 

Po Zmianie Udziału Zawiadamiający nie posiadał bezpośrednio akcji Spółki. 

Poza Argumenol Investment Company Limited i Embud 2 sp. z o.o. S.K.A. nie istnieją podmioty zależne od 

Zawiadamiającego posiadające akcje Spółki. 

Zawiadamiający nie jest stroną jakichkolwiek umów, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do 

wykonywania prawa głosu z akcji Spółki, w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie. 

Zawiadamiający 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. 

Zawiadamiający 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 Zawiadamiający 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 ani 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, łączna liczba głosów 

na walnym zgromadzeniu Spółki przysługujących Zawiadamiającemu oraz ich udział w ogólnej liczbie 

głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 9 Ustawy o Ofercie, odpowiadają 

uprzednio wskazanej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, do wykonywania których uprawniają 

posiadane przez Zawiadamiającego akcje Spółki, oraz ich udziałowi w ogólnej liczbie głosów na walnym 

zgromadzeniu Spółki. 

 

IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 

 

 

______________________________ ______________________________ 

Robert Skłodowski 

Prezes Zarządu IB TFI S.A. 

Konrad Perliński 

Wiceprezes Zarządu IB TFI S.A. 
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