
Komunikat nr 43/2012 z dnia 5 czerwca 2012 r. 
 
Temat: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym 
Walnym Zgromadzeniu AWBUD S.A. 
 
Podstawa prawna: art.70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %  

 
 

Zarząd AWBUD S.A. w Fugasówce („Emitent”) przekazuje wykaz akcjonariuszy, którzy na 
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce odbytym w 
dniu 5 czerwca 2012 r. posiadali co najmniej 5 %  liczby głosów: 
1. Petrofox S.A. (societe anonyme) w Luksemburgu, której przysługiwało 51.776.363 głosów 

z posiadanych akcji, co stanowiło 68,73% w liczbie głosów na tym Zwyczajnym Walnym 
Zgromadzeniu i stanowi 62,81 % ogólnej liczby głosów; 

2. BBI Capital NFI S.A. w Warszawie, której przysługiwało 17.173.354 głosów                              
z posiadanych akcji, co stanowiło  22,80 % w liczbie głosów na tym Zwyczajnym Walnym 
Zgromadzeniu i stanowi 20,83 % ogólnej liczby głosów. 

3. Dom Maklerski IDMSA w Krakowie, której przysługiwało 5.621.371 głosów                                 
z posiadanych akcji, co stanowiło  7,46 % w liczbie głosów na tym Zwyczajnym Walnym 
Zgromadzeniu i stanowi 6,28 % ogólnej liczby głosów. 
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