
Komunikat nr 62/2011 z dnia 12 lipca 2011 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 12 lipca 2011 r. Spółka 
na podstawie art.70 pkt 1) Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 
spółkach publicznych, został zawiadomiony przez Petrofox S.A. (societé anonyme), spółka 
akcyjna prawa luksemburskiego, z siedzibą w Luksemburgu ( „PETROFOX”), oraz Edwarda 
Tyrnę i Wojciecha Góreckiego działającymi na podstawie porozumienia zawartego w dniu 29 
września 2010 r. pomiędzy PETROFOX oraz wskazanymi dwiema osobami fizycznym, że: 
(1) w dniu 8 lipca 2011 r. PETROFOX dokonał zbycia 1.000.000 akcji posiadanych przez 
PETROFOX w kapitale zakładowym Emitenta, (2) przed wskazaną zmianą PETROFOX 
posiadał 52.776.363 (pięćdziesiąt dwa miliony siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta 
sześćdziesiąt trzy) akcje w kapitale zakładowym Emitenta, co stanowiło 64,03 % kapitału 
Emitenta, co dawało prawo do 52.776.363 (pięćdziesiąt dwa miliony siedemset 
siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy) głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Emitenta i stanowiło 64,03 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, 
(3) przed wskazaną zmianą Wojciech Górecki posiadał 761.124 (siedemset sześćdziesiąt 
jeden tysięcy sto dwadzieścia cztery) akcje w kapitale zakładowym Emitenta, co stanowiło 
0,92% kapitału zakładowego Emitenta, co dawało prawo do 761.124 (siedemset sześćdziesiąt 
jeden tysięcy sto dwadzieścia cztery) głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta i stanowiło 
0,92% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, (4) przed wskazaną 
zmianą Edward Tyrna posiadał 788.059  (siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćdziesiąt 
dziewięć) akcji w kapitale zakładowym Emitenta, co stanowiło 0,96 % kapitału zakładowego 
Emitenta, co dawało prawo do 788.059  (siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćdziesiąt 
dziewięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta i stanowiło 0,96% w ogólnej liczbie 
głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, (5) PETROFOX aktualnie posiada 51.776.363 
(pięćdziesiąt jeden milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy) 
akcje w kapitale zakładowym Emitenta, co stanowi 62,81 % kapitału Emitenta, co daje prawo 
do 51.776.363 (pięćdziesiąt jeden milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta 
sześćdziesiąt trzy)  głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta i stanowi 62,81 % w ogólnej 
liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, (6) PETROFOX, Wojciech Górecki i 
Edward Tyrna aktualnie posiadają łącznie 53.325.546 (pięćdziesiąt trzy miliony trzysta 
dwadzieścia pięć tysięcy pięćset czterdzieści sześć) akcji w kapitale zakładowym Emitenta, 
co stanowi 64,69 % kapitału zakładowego Emitenta, co daje prawo do 53.325.546 
(pięćdziesiąt trzy miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy pięćset czterdzieści sześć)głosów 
na Walnym Zgromadzeniu Emitenta i stanowi 64,69 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Emitenta, (7)podmioty zależne od PETROFOX nie posiadają akcji Emitenta, 
(8) Edward Tyrna nie posiada ani nie posiadał bezpośrednio lub pośrednio podmiotów 
zależnych posiadających akcje Emitenta w sposób bezpośredni lub pośredni, (9) Wojciech 
Górecki nie posiada ani nie posiadał bezpośrednio lub pośrednio podmiotów zależnych 
posiadających akcje Emitenta w sposób bezpośredni lub pośredni, (10) PETROFOX, 
Wojciech Górecki i Edward Tyrna nie zawierali umów z osobami trzecimi, o których mowa w 
art. 87 ust. 1 pkt 3) lit c) Ustawy. 
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