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Informacja dotycząca zmiany struktury akcjonariatu Emitenta 

 

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu 

bieżącego EBI nr 75/2017 z dn. 26 października 2017 roku dotyczącego otrzymania przez Spółkę w dn. 

25.10.2017 r. informacji pisemnej od Samodzielnego Zakładu Administracji i Logistyki przy Głównej Kwaterze 

Związku Harcerstwa Polskiego z siedzibą w Warszawie jako Zastawnika (dalej: „SZAiL ZHP”) zatytułowaną 

„Zawiadomienie o dochodzeniu zaspokojenia” z zastawionych akcji Spółki posiadanych przez akcjonariusza 

Pana Rafała Bednarczyka jako Zastawcy związanych z zawartą pomiędzy stronami umową zastawu 

rejestrowego z dnia 11 stycznia 2017 r. poprzez przejęcie akcji Spółki na własność na podstawie art. 22 ust. 1 

pkt. 1) ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów z dnia 6 grudnia 1996 r. (Dz.U. Nr 149, poz. 703 ze 

zm.), niniejszym informuje, iż w dniu 11 lipca 2018 r. do Spółki wpłynęło pisemne zawiadomienie 

Akcjonariusza Indywidualnego (dalej: „Akcjonariusz”) o nabyciu 91.934 sztuk akcji w drodze transakcji 

pakietowej zawartej w dn. 03.07.2018 r. w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect. Z 

przekazanej przez Akcjonariusza informacji wynika, że akcje zostały nabyte od SZAiL ZHP. 

 

W drodze zawarcia wskazanej powyżej transakcji nie nastąpiło przekroczenie progów zawartych w art. 69 ust. 

1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2013, poz. 1382 z 

późn. zm.). 

Akcjonariusz, w związku z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych, nie wyraził zgody na 

ujawnienie jego danych osobowych. 

 

Jednocześnie, Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 15 czerwca 2018 r. ponowił pisemne zapytanie do Pana 

Rafała Bednarczyka w celu uzyskania informacji o ilości posiadanych przez niego akcji. Do dnia publikacji 

niniejszego raportu, pismo to pozostało bez odpowiedzi. 

 

Ponadto, w nawiązaniu do raportu bieżącego 78/2018 z dn. 03.11.2017 r., Zarząd Emitenta mając na uwadze 

obowiązki spółki publicznej wynikające z ww. Rozporządzenia MAR i ustawy o ofercie publicznej, a w 

szczególności art. 69 i 70 tejże ustawy, wobec występujących trudności Spółki w uzyskaniu odpowiedzi 



bezpośrednio od akcjonariusza Pana Rafała Bednarczyka, ponowił pisemne zapytanie do Urzędu Komisji 

Nadzoru Finansowego ws. dotychczas złożonych pism ws. nałożenia obowiązku poinformowania Spółki oraz 

Urzędu przez Pana Rafała Bednarczyka o aktualnie posiadanym stanie akcji Spółki. 

Emitent informuje, że w dn. 28 czerwca 2018 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przekazał Spółce 

odpowiedź na wskazane powyżej pismo, z której wynika, iż Urząd nie może udzielić odpowiedzi z uwagi na 

obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej zgodnie z art. 19 ustawy z dn. 29 lipca 2005 roku o nadzorze nad 

rynkiem kapitałowym. 

 

 

Podsumowując powyższe, Zarząd Spółki informuje, że na podstawie dostępnych i przekazanych mu informacji 

do dnia publikacji niniejszego raportu, struktura akcjonariatu Spółki przedstawia się następująco: 

 

1. Akcjonariusz: Klaudiusz Sytek 

Liczba posiadanych akcji: 6.556.216 

Udział w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu: 84,03% 

 

2. Akcjonariusz: Kamilla Sytek – Skonieczna 

Liczba posiadanych akcji: 503.907 

Udział w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu: 6,46% 

 

3. Akcjonariusz: Rafał Bednarczyk 

Liczba posiadanych akcji: 411.864 

Udział w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu: 5,28% 

 

4. Akcjonariusz: Pozostali (Free float) 

Liczba posiadanych akcji: 329.928 

Udział w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu: 4,23% 

 

Podstawa prawna:  

Art. 17 ust. 1 MAR  - informacje poufne 

 



 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Information concerning the change in the Issuer’s shareholding structure 

 

The Board of Directors of Aforti Holding S.A. (the Company”, “the Issuer") headquartered in Warsaw, with 

reference to current report EBI No. 75/2017 dated on 26th October 2017 related to receiving by the Company 

on 25th of October 2017 written information from the Independent Department of Administration and 

Logistics by the Polish Scouting Association headquartered in Warsaw as the Pledgee (hereinafter: "ZAA") 

entitled "Notification of recovery" from the pledged Company shares held by the shareholder Mr. Rafał 

Bednarczyk as the pledgee connected with the registered pledge agreement concluded between the parties 

of 11th of January 2017 by taking over the Company's shares on the basis of art. 22 ust. 1 point 1) of the Act 

on registered pledges and the pledge register of December 6th, 1996 (Journal of Laws No. 149, item 703, as 

amended), hereby informs that on July 11th 2018, the Company has received written notification of the 

Shareholder (hereinafter: "Shareholder") on the acquisition of 91,934 shares by package transaction 

concluded on 3rd of July, 2018 in the Alternative Trading System on the NewConnect market. On the basis of 

information provided by the Shareholder, the shares were acquired from ZHP's SZAiL. 

 

Therefore, when entering into the transaction, the thresholds contained in Art. 69 par. 1 point 1 of the Act of 

July 29th, 2005 on Public Offering and conditions governing the financial Instruments to organized trading 

venue and public companies (Journal of Laws of 2013, item 1382, as amended) have not been exeeded. 

A shareholder, in conjunction with General Regulation on Personal Data Protection, did not agree to 

disclosure of his personal data. 

 

At the same time, on June 15th, 2018, the Issuer's Management Board informs has repeated a written inquiry 

to Mr. Rafał Bednarczyk in order to obtain information on the number of shares held by him. Until the date of 

publication of this report, this letter remained unanswered. 

 

In addition, according to the current report 78/2018 dated November 3rd, 2017, the Issuer's Management 

Board, whereas the obligations of a public company resulting from The MAR Regulation and the Act on Public 

Offering, in particular art. 69 and 70 of this Act, regarding Company's difficulties in obtaining a reply directly 

from the shareholder Mr. Rafał Bednarczyk, has reiterated a written inquiry to the Office of the Polish 



Financial Supervision Authority regarding previously submitted letters concerning the obligation to inform the 

Company and the Office by Mr. Rafał Bednarczyk about the current status of Company’s shares. 

On June 28th, 2018, the Issuer informs that the Office of the Polish Financial Supervision Authority provided 

the Company with a response, whereas the Office can not reply due to the obligation of professional secrecy 

pursuant to Art. 19 of the Act of July 29, 2005 on supervision over the capital market. 

 

In conclusion, that until the date of publication of this report, the Board of Directors of the Company informs 

that based on the available information, the shareholding structure of the Company presents as follows: 

 

1. Shareholder: Klaudiusz Sytek 

Number of shares held: 6,566,216 

Share in the share capital and in the total number of votes at the General Meeting: 84.03% 

 

2. Shareholder: Kamilla Sytek - Skonieczna 

Number of shares held: 503,907 

Share in the share capital and in the total number of votes at the General Meeting: 6.46% 

 

3. Shareholder: Rafał Bednarczyk 

The number of shares held: 411.864 

Share in the share capital and in the total number of votes at the General Meeting: 5.28% 

 

4. Shareholder: Other (Free float) 

Number of shares held: 329.928 

Share in the share capital and in the total number of votes at the General Meeting: 4.23% 

 

Legal basis: Article 17 paragraph 1 of the MAR  – confidential information 

 

 

 

Klaudiusz Sytek 

Prezes Zarządu 

 


