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RB 43/2021 

 

Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym 

Zgromadzeniu Akcjonariuszy Apator SA w dniu 18 października 2021 r.  

 

Zarząd Apator SA informuje, że następujący Akcjonariusze posiadali co najmniej 5% liczby głosów na 

Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Apator SA, które odbyło się 18 października 2021 r.: 

 

- Mariusz Lewicki posiadający na tym NWZ 2.310.000 akcji uprawniających do wykonania 5.872.128 głosów, 

stanowiących 18,89% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu oraz 10,71% ogólnej liczby głosów, 

 

- Tadeusz Sosgórnik posiadający na tym NWZ 1.369.602 akcje uprawniające do wykonania 5.130.408 głosów, 

stanowiących 16,50% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu oraz 9,36% ogólnej liczby głosów, 

 

- Danuta Guzowska posiadająca na tym NWZ 1.509.311 akcji uprawniających do wykonania 4.362.953 głosów, 

stanowiących 14,04% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu oraz 7,96% ogólnej liczby głosów, 

 

- Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander posiadający na tym NWZ 3.338.000 akcji uprawniających do 

wykonania 3.338.000 głosów, stanowiących 10,74% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu oraz 6,09% ogólnej 

liczby głosów, 

 

- Kazimierz i Zdzisława Piotrowscy posiadający na tym NWZ 823.955 akcji uprawniających do wykonania 2.818.277 

głosów, stanowiących 9,07% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu oraz 5,14% ogólnej liczby głosów, 

 

- Janusz Marzygliński posiadający na tym NWZ 621.247 akcji uprawniających do wykonania 2.219.023 głosów, 

stanowiących 7,14% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu oraz 4,05% ogólnej liczby głosów, 

 

- Zbigniew Baranowski posiadający na tym NWZ 563.453 akcje uprawniające do wykonania 1.690.172 głosów, 

stanowiących 5,44% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu oraz 3,08% ogólnej liczby głosów, 

 

- UNIQA Otwarty Fundusz Emerytalny posiadający na tym NWZ 1.671.002 akcje uprawniające do wykonania 

1.671.002 głosów, stanowiących 5,38% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu oraz 3,05% ogólnej liczby głosów. 

                 

  

Wszyscy Akcjonariusze obecni na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Apator SA zarejestrowali łącznie 

14.586.864 akcji uprawniających do wykonania 31.085.109 głosów. Głosy te stanowią 56,71% ogólnej liczby 

głosów.     

 
Podstawa prawna: art. 70 pkt 3) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 

 


