
 

Komunikat nr 21/2016 z dnia 6 kwietnia 2016 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”, „Spółka”) informuje, że w dniu 5 kwietnia 

2016 r. otrzymał od Petrofox Sp. z o.o. w Fugasówce („Petrofox Sp. z o.o.”), działającego także 

w imieniu Andrzeja Wuczyńskiego, Małgorzaty Wuczyńskiej, Michała Wuczyńskiego i 

Tomasza Wuczyńskiego, zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 i ust.2 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”) o: 

- (1) zmianie o 6,67 % dotychczas posiadanego przez Petrofox Sp. z o.o. udziału w ogólnej 

liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce; 

- (2) zmniejszeniu przez Petrofox Sp. z o.o. udziału w ogólnej liczby głosów na Walnym 

Zgromadzeniu AWBUD S.A. o 6.67 %, które nastąpiło w wyniku transakcji zbycia akcji 

AWBUD S.A. w pozasesyjnych transakcjach pakietowych zawartych w dniu 30 marca 2016 r., 

rozliczonych w dniu 1 kwietnia 2016 r., 

Przed dniem 30 marca 2016 r. Petrofox Sp. z o.o. posiadał 5.167.419 akcji Emitenta 

reprezentujących łącznie 62,69 % udział w kapitale zakładowym Spółki oraz 5.167.419 głosów 

na Walnym Zgromadzeniu Emitenta stanowiących 62,69 % ogólnej liczby głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Spółki. Wskutek opisanych wyżej transakcji zbycia akcji AWBUD S.A., 

Petrofox Sp. z o.o. posiada 4.617.419 akcji Emitenta., reprezentujących łącznie 56,02 % udział 

w kapitale zakładowym Spółki oraz 4.617.419 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta., 

stanowiących 56,02 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

Jedynymi Wspólnikami Petrofox Sp. z o.o. są Andrzej Wuczyński, Małgorzata Wuczyńska, 

Michał Wuczyński i Tomasz Wuczyński, którzy działają na podstawie porozumienia z dnia 28 

kwietnia 2010 r. oraz porozumienia z dnia 30 lipca 2013 r., a członkami Zarządu Petrofox Sp. 

z o.o. uprawnionymi do samodzielnej reprezentacji są Andrzej Wuczyński i Michał Wuczyński. 

Petrofox Sp. z o.o. w okresie najbliższych 12 miesięcy nie zamierza zwiększyć posiadanego 

przez niego udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu AWBUD S.A. Petrofox 

Sp. z o.o. nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje AWBUD S.A.  oraz nie 

zawierał umów z osobami trzecimi, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit c) Ustawy. 

 


