
Raport Bieżący nr.11/2011 z dnia 16 June 2011 

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA w dniu 
15 czerwca 2011 r. 

Działając zgodnie z art.70 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych (Dz.U. nr 184 poz. 1539 ze zmianami) Rada Dyrektorów spółki Atlas Estates Limited 
z siedzibą Guernsey przekazuje w załączeniu wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 
5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 
15 czerwca 2011 r., na którym to Zgromadzeniu było wykonywanych 41,367,910 głosów z 
posiadanych akcji. 

 

 

lp.  Nazwa 

akcjonariusza 

(posiadającego 

co najmniej 

5% głosów na 

ZWA z dnia 15 

czerwca 2011 

roku)  

Liczba 

posiadanych 

akcji  

Procentowy 

udział 

posiadanych 

akcji w 

ogólnej 

liczbie 

głosów 

Liczba akcji z 

których było 

wykonywane 

prawo głosu 

na ZWA  

Procentowy 

udział w liczbie 

głosów na ZWA 

(w stosunku do 

głosów tam 

wykonywanych) 

1. Forest 

Nominees 

Limited 

działający na 

rzecz Atlas 

International 

Holdings 

Limited 

(członka Izaki 

Group)* 

6,536,925 13.95% 6,461,425 15.61% 

2.  HSBC Client 

Holdings 

Nominee (UK) 

Limited 

działający na 

rzecz  Fragiolig 

Holdings 

Limited 

(członka Izaki 

34,994,624 74.69% 34,906,485 84.39% 



Group)** 

 

 

* Na dzień 15 czerwca 2011 roku 6.536.925 akcji, reprezentujących 13,95% kapitału 

zakładowego Spółki było w posiadaniu Forest Nominees Limited, z czego 6.461.425 akcji 

(reprezentujących 13,79% kapitału zakładowego Spółki) były zdeponowane w imieniu i na rzecz 

Atlas International Holdings Limited (członka Izaki Group)  

 

** Na dzień 15 czerwca 2011 roku 34.994.624 akcji, reprezentujących 74,69 % kapitału 

zakładowego Spółki było w posiadaniu HSBC Client Holdings Nominee (UK) Limited, z czego 

34.906.485 akcji (reprezentujących 75,5% kapitału zakładowego Spółki) były zdeponowane w 

imieniu i na rzecz Fragiolig Holdings International (członka Izaki Group) 

Podstawa prawna: art.70 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych (Dz. U. nr 184 poz. 1539 ze zmianami) 

 

 

 


