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         Katowice, 20.05.2022 r. 

Zawiadamiający: 

Tadeusz Sosgórnik 
Akcjonariusz Apator SA             Komisja Nadzoru Finansowego  

ul. Piękna 20 
00-549 Warszawa 
 

do wiadomości: 

Apator SA  
ul. Gdańska 4a lok. C4 
87-100 Toruń 

ZAWIADOMIENIE 

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych, niniejszym zawiadamiam o przekroczeniu progu 10% ogólnej liczby głosów na walnym 
zgromadzeniu spółki publicznej Apator SA. 

1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie 

Zmiana dotychczas posiadanego udziału spowodowana została nabyciem 50.000 akcji imiennych 
Apator SA w dniu 20 maja 2022 r. w drodze umowy cywilnoprawnej. 

2. Informacja o liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w 
kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w 
ogólnej liczbie głosów 
 
Przed zdarzeniem opisanym w pkt 1. Zawiadamiający posiadał łącznie 1.466.738 akcji imiennych  
i akcji na okaziciela Apator SA, stanowiących 4,47% w kapitale zakładowym Apator SA, 
uprawniających do wykonywania 5.377.544 głosów, dających 9,82% ogólnej liczby głosów na 
Walnym Zgromadzeniu Apator SA: 

Rodzaj akcji Liczba akcji Liczba głosów Udział w kapitale Udział w głosach 

 
akcje imienne 1 303 602 5 214 408 3,98% 9,52%  

akcje na okaziciela 163 136 163 136 0,50% 0,30%  

suma akcji 1 466 738 5 377 544 4,48% 9,82%  

 
3. Informacja o liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale 

zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji ich procentowym udziale w ogólnej 
liczbie głosów 
 
Po zdarzeniu opisanym w pkt 1. Zawiadamiający posiada łącznie 1.516.738 akcji imiennych i akcji 
na okaziciela Apator SA, stanowiących 4,63% w kapitale zakładowym Apator SA, uprawniających 
do wykonywania 5.577.544 głosów, dających 10,18% ogólnej liczby głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Apator SA: 

Rodzaj akcji Liczba akcji Liczba głosów Udział w kapitale Udział w głosach 

akcje imienne 1 353 602 5 414 408 4,13% 9,88% 

akcje na okaziciela 163 136 163 136 0,50% 0,30% 
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suma akcji 1 516 738 5 577 544 4,63% 10,18% 

       
4. Informacja o podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, 

posiadających akcje spółki 
 
Nie występują. 

 
5. Informacja o osobach, o których mowa art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie 

 
Nie występują. 

 
6. Informacja o liczbie głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 2, do 

których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów 
finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o 
których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie 
pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz 
dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji 
 
Nie dotyczy. 

 
7. Informacja o liczbie głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 3, do 

których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których 
mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie 
wygaśnięcia tych instrumentów finansowych 
 
Nie dotyczy. 

 
8. Informacja o łącznej sumie liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej 

procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów 
Zawiadamiający jest uprawniony do wykonywania 5.577.544 głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Apator SA, co stanowi 10,18% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu  
Apator SA. 
 

 
 
 
 

Tadeusz Sosgórnik 
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