
Biłgoraj, 06.12.2022 
 
 
P.W. Apis H.Oziębło-D.Oziębło s.j. 
ul. Gen. Władysława Andersa 5 
23-400 Biłgoraj 
 
 

Komisja Nadzoru Finansowego 
ul. Piękna 20 

00-549 Warszawa 
skrytka pocztowa 419 

 
 
Zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych. 

 
Informuję, że w dniu 28.11.2022 P.W. Apis H.Oziębło-D.Oziębło spółka jawna (Spółka) 
sprzedała na NewConnect 1.071.510 akcji Apis S.A. (Emitent) stanowiących 0,55 % kapitału 
zakładowego i ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (WZA). 
Stan posiadania akcji Apis S.A. przed ww. zmianą: 93.488.151 akcji i tyle samo głosów tj. 47,74 
% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na WZA. 
Stan posiadania akcji Apis S.A. po ww. zmianie: 92.416.641 akcji i tyle samo głosów tj. 47,19 % 
kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na WZA. 
 
Spółka sprzedaje część ww. akcji, ponieważ gromadzi dodatkowy kapitał na nowe inwestycje z 
udziałem Apis S.A.  
Spółka nadal będzie posiadać największy pakiet akcji emitenta. 
 
 

        Z poważaniem 

 
         Henryk Oziębło - wspólnik 
 
 
 
 
 
Do wiadomości: 
Apis S.A. 
ul. 3 Maja 47/33 
23-400 Biłgoraj 
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publicznych. 

 
Informuję, że w dniu 01.12.2022 P.W. Apis H.Oziębło-D.Oziębło spółka jawna (Spółka) 
sprzedała na NewConnect 875.227 akcji Apis S.A. (Emitent) stanowiących 0,45 % kapitału 
zakładowego i ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (WZA). 
Stan posiadania akcji Apis S.A. przed ww. zmianą: 91.120.385 akcji i tyle samo głosów tj. 46,53 
% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na WZA. 
Stan posiadania akcji Apis S.A. po ww. zmianie: 90.245.158 akcji i tyle samo głosów tj. 46,08 % 
kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na WZA. 
 
Spółka sprzedaje część ww. akcji, ponieważ gromadzi dodatkowy kapitał na nowe inwestycje z 
udziałem Apis S.A.  
Spółka nadal będzie posiadać największy pakiet akcji emitenta. 
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