
 
 

Warszawa, dnia 27.10.2020 

EFF B.V. 

Maastricht (Królestwo Niderlandów) 

Europalaan 24, 

 6199AB Maastricht-Airport 

Komisja Nadzoru Finansowego 

ul. Piękna 20, 

00-549 Warszawa, 

  

    Elemental Holding S.A.  

    (dalej jako “Spółka”) 

    ul. Traugutta 42A 

    05-825 Grodzisk Mazowiecki 

 

Zawiadomienie z art. 69 ust.1 pkt 1 złożone na podstawie art. 77 ust. 7 i  w zw. z 

art.  87 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 

spółkach publicznych 

 

Działając w imieniu EFF B.V. z siedzibą w Maastricht („EFF”) oraz pozostałych stron 

porozumienia z dnia 26 sierpnia 2020 r., na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 87 ust. 

1 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 

(„Ustawa") informuję, że w dniu 27 października 2020 r. została rozliczona transakcja nabycia 

akcji w wyniku wezwania na sprzedaż pozostałych akcji Spółki, ogłoszonego w dniu 1 września 

2020 roku („Wezwanie”), za pośrednictwem podmiotu pośredniczącego, tj. mBank S.A., 

przez: 

1) EFF, 

2) JJR Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („JJR”), 

3) Tesla Recycling spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grodzisku 

Mazowieckim („Tesla”), 

4) Terra Recycling spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grodzisku 

Mazowieckim („Terra”), 

5) Macieja Rogalińskiego, 

6) Delpia Investments spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością („Delpia”), 

 

 



 
 

Wszystkie wymienione powyżej podmioty są stronami porozumienia akcjonariuszy z dnia 26 

sierpnia 2020 roku („Porozumienie”).  

W wyniku wezwania strony Porozumienia nabyły łącznie 4 754 331 akcji zwykłych na okaziciela 

Spółki, uprawniających do 4 754 331 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i stanowiących 

2,79% akcji w kapitale zakładowym oraz 2,79% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnych 

zgromadzeniach Spółki, w tym: 

a) Terra nabyła 2 234 536 akcji,  

b) EFF nabyła 2 519 795 akcji. 

Ponadto w dniu 27 października 2020 roku EFF nabył 1 771 000 akcji zwykłych na okaziciela 

Spółki uprawniają do 1 771 000 głosów na walnych zgromadzeniach spółki i stanowiących 

1,04% kapitału zakładowego Spółki i 1,04% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnych 

zgromadzeniach Spółki.   

Przed nabyciem akcji w wyniku Wezwania, a także przed dokonaniem transakcji przez EFF: 

1) EFF posiadała bezpośrednio 47.711.247 (słownie: czterdzieści siedem milionów siedemset 

jedenaście tysięcy dwieście czterdzieści siedem) akcji Spółki, które stanowią 27,99 % w 

kapitale zakładowym Spółki, które uprawniają do 47.711.247 (słownie: czterdzieści siedem 

milionów siedemset jedenaście tysięcy dwieście czterdzieści siedem) głosów na Walnym 

Zgromadzeniu, co stanowi po zaokrągleniu 27,99% głosów w ogólnej liczbie głosów na 

Walnym Zgromadzeniu; 

2) JJR posiadała bezpośrednio 55.980.174 (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset 

osiemdziesiąt tysięcy sto siedemdziesiąt cztery) akcji Spółki, które stanowią 32,84% w 

kapitale zakładowym Spółki, które uprawniają do 55.980.174 (słownie: pięćdziesiąt pięć 

milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy sto siedemdziesiąt cztery) głosów na Walnym 

Zgromadzeniu, co stanowi po zaokrągleniu 32,84% głosów w ogólnej liczbie głosów na 

Walnym Zgromadzeniu; 

3) Tesla posiadała bezpośrednio 26.083.826 (słownie: dwadzieścia sześć milionów 

osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia sześć) akcji Spółki, które stanowią 15,30% 

w kapitale zakładowym Spółki, które uprawniają do 26.083.826 (słownie: dwadzieścia 

sześć milionów osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia sześć) głosów na Walnym 

Zgromadzeniu, co stanowi po zaokrągleniu 15,30% głosów w ogólnej liczbie głosów na 

Walnym Zgromadzeniu; 

4) Maciej Rogaliński posiadał bezpośrednio 8.474.576 (słownie: osiem milionów czterysta 

siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt sześć) akcji Spółki, które stanowią 

4,97% w kapitale zakładowym Spółki, które uprawniają do  8.474.576 (słownie: osiem 

milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt sześciu) głosów na 

Walnym Zgromadzeniu, co stanowi po zaokrągleniu  4,97% głosów w ogólnej liczbie 

głosów na Walnym Zgromadzeniu; 

5) Delpia posiadała bezpośrednio 18.238.568  (słownie: osiemnaście milionów dwieście 

trzydzieści osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt osiem) akcji Spółki, które stanowią 10,70% 

w kapitale zakładowym Spółki, które uprawniają do  18.238.568  (słownie: osiemnastu 

milionów dwustu trzydziestu ośmiu tysięcy pięciuset sześćdziesięciu ośmiu) głosów na 

Walnym Zgromadzeniu, co stanowi po zaokrągleniu  10,70%  głosów w ogólnej liczbie 

głosów na Walnym Zgromadzeniu; 



 
 

6) Terra nie posiadała bezpośrednio ani pośrednio akcji Spółki.  

Łącznie akcjonariusze uczestniczący w Porozumieniu posiadali przed rozliczeniem nabycia 

akcji w Wezwaniu oraz przed dokonaniem rozliczenia transakcji dokonanej przez EFF 

156.488.391 akcji stanowiących 91,80% kapitału zakładowego i uprawniających do 

156.488.391 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 91,80% ogólnej liczby głosów 

na walnych zgromadzeniach. 

Po dokonaniu rozliczenia nabycia akcji w Wezwaniu oraz po dokonaniu rozliczenia transakcji 

dokonanej przez EFF akcjonariusze uczestniczący w porozumieniu posiadają łącznie 

163.013.722 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, które  stanowią 95,63% kapitału zakładowego 

i uprawniają do 163.013.722 głosów na walnych zgromadzeniach Spółki, co stanowi 95,63% 

ogólnej liczby głosów na walnych zgromadzeniach.  

Stan posiadania akcji przez poszczególnych akcjonariuszy przedstawia się następująco:  

1) EFF posiada bezpośrednio 52.002.042 akcji Spółki, które stanowią 30,50 % w kapitale 

zakładowym Spółki, które uprawniają do 52.002.042   głosów na Walnym Zgromadzeniu, 

co stanowi po zaokrągleniu 30,50% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym 

Zgromadzeniu; 

2) JJR posiada bezpośrednio 55.980.174 akcji Spółki, które stanowią 32,84% w kapitale 

zakładowym Spółki, które uprawniają do 55.980.174 głosów na Walnym Zgromadzeniu, 

co stanowi po zaokrągleniu 32,84% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym 

Zgromadzeniu; 

3) Tesla posiada bezpośrednio 26.083.826 akcji Spółki, które stanowią 15,30% w kapitale 

zakładowym Spółki, które uprawniają do 26.083.826 głosów na Walnym Zgromadzeniu, 

co stanowi po zaokrągleniu 15,30% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym 

Zgromadzeniu; 

4) Maciej Rogaliński posiada bezpośrednio 8.474.576 akcji Spółki, które stanowią 4,97% w 

kapitale zakładowym Spółki, które uprawniają do  8.474.576 głosów na Walnym 

Zgromadzeniu, co stanowi po zaokrągleniu  4,97% głosów w ogólnej liczbie głosów na 

Walnym Zgromadzeniu; 

5) Delpia posiada bezpośrednio 18.238.568  akcji Spółki, które stanowią 10,70% w kapitale 

zakładowym Spółki, które uprawniają do  18.238.568 głosów na Walnym Zgromadzeniu, 

co stanowi po zaokrągleniu  10,70%  głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym 

Zgromadzeniu; 

6) Terra posiada bezpośrednio 2.234.536 akcji Spółki, które stanowią 1,31% w kapitale 

zakładowym Spółki, które uprawniają do  2.234.536 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co 

stanowi po zaokrągleniu  1,31%  głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym 

Zgromadzeniu. 

 

 

Nie istnieją podmioty zależne od stron Porozumienia, które posiadałyby akcje Spółki. 



 
 

Żaden z podmiotów zawiadamiających będących stronami Porozumienia, nie zawarł umowy, 

której przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu osobie 

trzeciej, a zatem nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87. ust. 1. pkt 3. lit. c) Ustawy. 

 
Nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 69. ust. 4. pkt 7.-8. Ustawy. 
 
EFF został upoważniony do dokonania niniejszego zawiadomienia przez wszystkie strony 
Porozumienia akcjonariuszy z dnia 26 sierpnia 2020 roku.  
 

 
 
 
 
____________________ 
Paweł Jarski 
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