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Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - zmianie posiadanego udziału  

o więcej niż 2% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu  

Elemental Holding S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim. 

 

W imieniu Tesla Recycling sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, zarejestrowanej  

w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział 

Gospodarczy KRS pod numerem 0000569581 (dalej: Tesla),  na podstawie art. 69 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.2018.512 ze zm.) (dalej 

jako „ustawa o ofercie”) zawiadamiamy, że: 

 

Tesla Recycling sp. z o.o. sp. k. w wyniku transakcji zawartej poza rynkiem regulowanym, 

(rozliczeniu nabycia akcji własnych Elemental Holding S.A. przez Tesla) z dniem 5 lutego 2020 r. 

nabyła 8.430.090 akcji spółki Elemental Holding S.A.  z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, 

wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 

0000375737 (dalej jako „Spółka”), a w konsekwencji zwiększyła udział o więcej niż 2% ogólnej liczby 

głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

Przed zmianą udziałów Tesla posiadała 25.569.910 akcji Spółki, stanowiących 15,00% udziału  

w kapitale zakładowym Spółki dających prawo do 25.569.910 głosów, co stanowiło 15,00% głosów  

w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

Po zmianie udziału – Tesla posiada  34.000.000 akcji Spółki, stanowiących 19,95% udziału  

w kapitale zakładowym Spółki dających prawo do 34.000.000 głosów, co stanowiło 19,95% głosów  

w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

 

Nadto Tesla informuje, że 17.518.924 akcji Spółki stanowiących 10,28% kapitału zakładowego, 

uprawniających do wykonywania 17.518.924 głosów stanowiących 10,28% ogólnej liczby głosów 

na Walnym Zgromadzeniu Elemental Holding S.A., jest przedmiotem zastawu. 

 

Tesla informuję, że podmioty zależne od Tesla nie posiadają  akcji w kapitale zakładowym Spółki. 



  

Tesla nie zawarła również z jakimkolwiek podmiotem trzecim umów, których przedmiotem byłoby 

przekazywanie uprawnień do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki, a zatem nie istnieją osoby,  

o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ) ustawy o ofercie. 

 

 

__________________________  
Oleksii  Zakharchenko 

Członek Zarządu Komplementariusza 
Tesla Recycling sp. z o.o. 

__________________________  
Paweł Krzemiński 

Członek Zarządu Komplementariusza 
Tesla Recycling sp. z o.o. 

 


