
 
 

Warszawa, dnia 27 października 2020 roku  

Paweł Jarski 

Adres korespondencyjny  

ul. Okulickiego 21 

05-825 Grodzisk Mazowiecki 

Polska 

Komisja Nadzoru Finansowego 

ul. Piękna 20, 

00-549 Warszawa, 

    Elemental Holding S.A.  

    ul. Traugutta 42A 

    05-825 Grodzisk Mazowiecki 

Zawiadomienie z art. 69a w zw. z art. 69 ust.2 pkt 2 w zw. z art.  87 ust. 1 pkt 5 i 6  i art. 77 ust. 7 

ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych 

do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 

Ja, niżej podpisany Paweł Jarski działając na podstawie art. 69a ust. 1 pkt. 3 w zw. z art. 69 ust. 1 pkt. 

1, w zw. z art. 87 ust. 1 pkt. 5 i 6 i art. 77 ust. 7  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 z późn. zm.) (dalej jako „ustawa o ofercie”) 

niniejszym zawiadamiam o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu 

Elemental Holding S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim („Spółka”).  

Data oraz rodzaj zdarzenia powodującego zmianę  

Pośrednia zmiana udziału w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Elemental Holding S.A. 

nastąpiła w wyniku rozliczenia nabycia akcji w ramach wezwania na sprzedaż wszystkich akcji Spółki 

ogłoszonego w dniu 1 września 2020 roku przez: 

1) EFF B.V. z siedzibą w Maastricht (Królestwo Niderlandów) („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”). 



 
 

W wyniku przeprowadzonego wezwania podmioty uczestniczące w wezwaniu, będące stroną 

porozumienia z dnia 26 sierpnia 2020 roku („Porozumienie”), 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. Podmiot zależny ode mnie, tj. EFF B.V. nabył w wyniku wezwania 2 

519 795 akcji Spółki.  

Nabycie ww. akcji nastąpiło w dniu 27 października 2020 roku.  

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

uprawniających do 1 771 000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i stanowiących 1,04% kapitału 

zakładowego Spółki oraz 1,04% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.   

Liczba akcji posiadanych przed zdarzeniem powodującym zmianę 

Łącznie podmioty uczestniczące w Porozumieniu posiadały 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 walnym zgromadzeniu. 

Przed  opisanym powyżej nabyciem akcji w ramach Wezwania oraz przed dokonaniem transakcji 

posiadałem pośrednio poprzez EFF B.V. z siedzibą w Maastricht 47.711.247 akcji Spółki, które stanowią 

po zaokrągleniu 27,99% akcji w kapitale zakładowym Spółki, które uprawniają do 47.711.247 głosów 

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

walnym zgromadzeniu. 

Liczba akcji posiadanych po zdarzeniach powodujących zmianę 

Po nabyciu akcji w ramach wezwania, a także po dokonaniu transakcji nabycia akcji przez EFF podmioty 

uczestniczące 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.  

Po zdarzeniach powodujących zmianę posiadam pośrednio przez EFF 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.  

Poza EFF B.V., nie istnieją inne podmioty ode mnie zależne, które posiadałyby akcje Spółki. 

Nie zawarłem 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. 

   

Nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 69. ust. 4. pkt 7.-8. Ustawy. 

 

 

____________________ 

Paweł Jarski    
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