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Treść raportu:

Zarząd Instal Kraków S.A. informuje, iż w dniu 30.11.2017 roku otrzymał zawiadomienie od Pani Wandy 
Szybińskiej, że w wyniku spadkobrania po zmarłym akcjonariuszu spółki Instal Kraków S.A. Janie Szybińskim w 
dniu 27.11.2017 roku stała się uprawniona w zakresie 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Spółki Instal Kraków S.A. 

Przed złożeniem oświadczenia o przyjęciu spadku Pani Wanda Szybińska, w związku z pozostawaniem ze 
zmarłym Janem Szybińskim w ustawowej wspólności majątkowej, była na zasadach współwłasności łącznej 
współwłaścicielem 134.200 akcji imiennych stanowiących 1,84% kapitału zakładowego, uprawniających do 
wykonywania 671.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Instal Kraków S.A. co stanowiło 5,75% ogólnej 
liczby głosów, oraz 16.586 akcji na okaziciela stanowiących 0,23% kapitału zakładowego, uprawniających do 
wykonywania 16.586 głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Instal Kraków S.A., co stanowiło 0,14% ogólnej 
liczby głosów, jednakże to Pan Jan Szybiński był wyłącznie legitymowany formalnie z przedmiotowych akcji.

Na podstawie oświadczenia o przyjęciu spadku złożonego w Akcie Poświadczenia Dziedziczenia sporządzonego 
w dniu 27.11.2017 roku, Pani Wanda Szybińska nabyła udział w wysokości 4/16 w spadku po mężu na który 
składały się także akcje w powyżej wskazanej ilości to jest: 
- 67.100 sztuk akcji imiennych stanowiące 0,92% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonywania 335.500 
głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Instal Kraków S.A., co stanowi 2,88% ogólnej liczby głosów, oraz 
- 8.293 sztuk akcji na okaziciela stanowiące 0,11% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonywania 8.293 
głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Instal Kraków S.A., co stanowi 0,07% ogólnej liczby głosów. 

Po złożeniu w dniu 27.11.2017 roku oświadczenia o przyjęciu spadku, Pani Wanda Szybińska jest:
- właścicielem:
     - 67.100 sztuk akcji imiennych stanowiących 0,92% kapitału zakładowego, uprawniających do wykonywania               
335.500 głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Instal Kraków S.A., co stanowi 2,88% ogólnej liczby głosów 
    oraz
     - 8.293 sztuk akcji na okaziciela stanowiących 0,11% kapitału zakładowego, uprawniających do wykonywania            
8.293 głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Instal Kraków S.A., co stanowi 0,07% ogólnej liczby głosów.
- współwłaścicielem w udziale wynoszącym 4/16 do:
     - 67.100 sztuk akcji imiennych stanowiących 0,92% kapitału zakładowego, uprawniających do wykonywania               
335.500 głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Instal Kraków S.A., co stanowi 2,88% ogólnej liczby głosów 
   oraz
     - 8.293 sztuk akcji na okaziciela stanowiących 0,11% kapitału zakładowego, uprawniających do wykonywania            
8.293 głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Instal Kraków S.A., co stanowi 0,07% ogólnej liczby głosów.

Wszystkie wymienione powyżej akcje dają Pani Wandzie Szybińskiej udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Instal Kraków S.A. w ilości 687.586 głosów, co stanowi 5,89% ogólnej liczby 
głosów i odpowiada 2,07% kapitału zakładowego.
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