
Strona 1 z 2 
 

Warszawa, dn. 7 września 2020 r. 

Klaudiusz Sytek 

 

 

EMITENT: 

Aforti Holding S.A. 

ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa 

 

Komisja Nadzoru Finansowego 

ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa 

skr. poczt. 419 

 

Zawiadomienie na podst. art. 69 ustawy o ofercie publicznej 

zmiany dotychczas posiadanego udziału o co najmniej 1 % ogólnej liczby głosów  

na Walnym Zgromadzeniu Emitenta w związku ze zbyciem akcji 

 

 Na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych (Dz. U. 2005 Nr 184 poz. 1539 t.j.), przekazuję niniejsze zawiadomienie. 

 

1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie 

Informuję, że w dniu 7 września 2020 r. na podstawie zawartych umów sprzedaży akcji, poza 

rynkiem NewConnect, Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie zarejestrowana w Sądzie 

Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 

0000330108 przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie (dalej: „Emitent”, 

„Spółka”) zbyłem 76 456 akcji. 

 

2. Informacja o liczbie akcji  posiadanych  przed  zmianą  udziału  i ich  procentowym  udziale w 

kapitale  zakładowym  spółki  oraz  o liczbie  głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w 

ogólnej liczbie głosów 

Przed wystąpieniem zdarzenia powodującego zmianę ilości posiadanych akcji Emitenta 

posiadałem bezpośrednio 5.651.216 akcji Emitenta, stanowiących 62,50% kapitału 

zakładowego Emitenta, uprawniajacych 5.651.216 głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Emitenta, stanowiących 62,50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 

Przed wystąpieniem zdarzenia powodującego zmianę ilości posiadanych akcji Emitenta, 

posiadałem pośrednio akcje Emitenta. 
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3. Informacja o liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale 

zakładowym spółki oraz oliczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej 

liczbie głosów 

W wyniku realizacji transakcji, mój bezpośredni udział w kapitale zakładowym Emitenta 

zmniejszył się i wynosi  5.574.760 akcji Emitenta, stanowiących 61,65% kapitału zakładowego 

Emitenta, uprawniających do  5.574.760 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, 

stanowiących 61,65% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 

Jednocześnie, po wystąpieniu zdarzenia powodującego zmianę ilości posiadanych akcji 

Emitenta, posiadam pośrednio  593.126 akcji Emitenta, stanowiących 6,56% kapitału 

zakładowego Emitenta, uprawniających do  593.126 głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Emitenta, stanowiących 6,56 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 

 

4. Informacja o podmiotach  zależnych  od  akcjonariusza  dokonującego  zawiadomienia, 

posiadających akcje spółki 

− Aforti AC sp z o. o. (100% udziałów należy bezpośrednio do Emitenta), 

− Aforti Capital sp. z o.o. (98,5% udziałów należy bezpośrednio do Emitenta, 1,50 % udziałów 

należy pośrednio do Emitenta), 

− Aforti Collections S.A. (93,75% akcji należy bezpośrednio do Emitenta, 3,13 % akcji należy 

pośrednio do Emitenta), 

− Aforti Exchange S.A. (100% akcji należy bezpośrednio do Emitenta), 

− Aforti Factor S.A. (85,92% akcji należy bezpośrednio do Emitenta, 14,08 % akcji należy 

pośrednio do Emitenta). 

 

5. Informacja o łącznej sumie liczby głosów i jej procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów 

Łącznie, w sposób bezpośredni oraz pośredni posiadam  6.167.886 akcji Emitenta, 

stanowiących 68,21 % kapitału zakładowego Emitenta, uprawniających do 6.167.886 głosów 

na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 68,21 % ogólnej liczby głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Emitenta. 

 

 

_______________________________ 

Klaudiusz Sytek 


