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Raport bieżący nr 7/2016 

 

Data sporządzenia: 2016-05-20 

 

Nazwa Emitenta: 

Aplitt S.A. 

 

Temat: 

Lista uczestników Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aplitt S.A. (Spółka) z dnia 20 maja 2016 roku 

posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym WZ 

 

Podstawa prawna wybierana w ESPI: 

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów 

Treść raportu:  

Zarząd Aplitt S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: „Spółka”) informuje, iż akcjonariuszami posiadającymi 

co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 

20 maja 2016 roku byli: 

 SKOK Holding S.a.r.l. 

• Przysługująca liczba głosów –  41 530 380 

• Procentowy udział w liczbie głosów na WZ – 56,87% 

• Procentowy udział w ogólnej  liczbie głosów  - 42,47%* 

 

SKOK im. Franciszka Stefczyka 

• Przysługująca liczba głosów - 31 500 000 

• Procentowy udział w liczbie głosów na WZ –  43,13% 

• Procentowy udział w ogólnej  liczbie głosów – 32,21%* 

 

* ogólna liczba głosów wynosi  97.797.508  
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Uwaga: zgodnie z art. 364 § 2 K.s.h., Spółka nie wykonuje praw udziałowych z akcji własnych, z 

wyjątkiem uprawnień do ich zbycia lub wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych 

praw, w związku z czym nie jest wykonywane z nich prawo głosu na walnym zgromadzeniu. 

 

Podstawa prawna: 

 

Art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych. 

 

 


