
Komunikat nr 10/2012 z dnia 8 lutego 2012 r. 
 
Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki 
 
Podstawa prawna: Art.70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji 

 
 

Zarząd AWBUD S.A. w Fugasówce („Emitent”) informuje, że w dniu 7 lutego 2012 r., zgodnie z art. 
69 ust.1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 
(„Ustawa”), został zawiadomiony przez Dom Maklerski IDMSA w Krakowie („Dom Maklerski”), iż 
w wyniku transakcji sprzedaży akcji Emitenta w dniu 30 stycznia 2012 r. (rozliczonych dnia 31 
stycznia 2012 r.) zmniejszył się jego procentowy udział w kapitale zakładowym oraz na Walnym 
Zgromadzeniu Emitenta. Przed zmniejszeniem udziału na rachunkach Domu Maklerskiego 
znajdowało się 5 560 141 sztuk akcji Emitenta, co stanowiło 6,75% w kapitale zakładowym Emitenta. 
Z akcji tych przysługiwało 5 560 141 głosów, co stanowiło 6,75% w ogólnej liczbie głosów na 
Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Po rozliczeniu transakcji sprzedaży w dniu 31 stycznia 2012 r. Dom 
Maklerski posiadał 203 958 sztuk akcji Emitenta, co stanowiło 0,25% w kapitale zakładowym 
Emitenta. Z akcji tych przysługiwało 203 958 głosów co stanowiło 0,25% w ogólnej liczbie głosów na 
Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 
 
Jednocześnie, Dom Maklerski poinformował Emitenta w dniu 7 lutego 2012 r. zgodnie z art. 69 ust. 1. 
pkt. 1 Ustawy, iż w wyniku transakcji kupna akcji Emitenta w dniu 31 stycznia 2012 r. (rozliczonych 
dnia 31 stycznia 2012r.) Dom Maklerski ponownie przekroczył próg 5% głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Emitenta i aktualnie posiada 5 550 936 akcji Emitenta, co stanowi 6,73% w kapitale 
zakładowym Emitenta, a z akcji tych przysługuje 5 550 936 głosów co stanowi 6,73% w ogólnej 
liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 
 
Dom Maklerski poinformował, iż żaden z zależnych od niego podmiotów nie posiada akcji Emitenta 
oraz brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. C Ustawy. 
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