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ZAWIADOMIENIE 
W trybie art. 87 ust. 1 a w zw. z art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dn. 29 
lipca 2005 r. (tj. z dn. 27 października 2020 r. Dz. U. z 2020 r. poz. 2080 ze zm. (dalej „ustawa o ofercie 
publicznej") niżej podpisany Jacek Konopa - reprezentant spółki Custom Boats Sp.z.o.o. - zawiadamiam, 
że: 

a. / Data i rodzqj zdarz.enia powodującego zmianę udziału, której do!Jczy zawiadomienie/ 
W dniu 1 października 2021 r. doszło do zdarzenia, o którym mowa w art. 87 ust. la ustawy o 

ofercie publicznej tj. rozwiązania (wygaśnięcia) Porozumienia Akcjonariuszy z 31 maja 2019 r., 
dotyczącego nabywania bezpośrednio lub pośrednio, lub obejmowania w wyniku oferty niebędącej 
ofertą publiczną przez pomioty łączące pisemne lub ustne porozumienie lub przez osobę trzecią, o 
której mowa w pkt. 3 lit. a ustawy o ofercie publicznej akcji spółki publicznej lub zgodnego 
głosowania na walnym zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki. Porozumienie 
Akcjonariuszy z 31 maja 2019 r. zostało zawarte na czas określony i wygasało z dniem 30 września 
2021 t. 

b. / Uczba akgi posiadanych prz.ed zmianą udziału i ich procento"'!Ym udziale w kapitale zakłado"'!Ym spółki 
oraz o liczbie głosów z rych akgi i ich procento"'!Ym udziale w ogólnej liczbie głosów/ 

Przed rozwiązaniem (wygaśnięciem) Porozumienia Akcjonariuszy z 31 maja 2019 r.: 
a. Jan Lis, posiadał 1.202.500 Geden milion dwieście dwa tysiące pięćset) akcji Apanet S.A., 

stanowiących 37% w kapitale zakładowym i uprawniających do oddania 1.202.500 Geden milion 
dwieście dwa tysiące pięćset), tj. 37 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu, 

b. Piotr Leszczyński posiadał 960.300 (dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy trzysta) akcji Apanet S.A., 
stanowiących 29 ,55% w kapitale zakładowym i uprawniającym do oddania 960.300 ( dziewięćset 
sześćdziesiąt tysięcy trzysta akcji) tj. 29,55 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu, 

c. Dariusz Karolak posiadał 161.701 (sto sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset jeden) akcji Apanet 
S.A. stanowiących 4,98% udziału w kapitale zakładowym i uprawniającym do oddania 161.701 
(sto sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset jeden) tj. 4,98 % ogółu głosów na Walnym 
Zgromadzeniu, 

d. Andrzej Lis, posiadał 165.000 (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji Apanet S.A., stanowiących 
5,08% w kapitale zakładowym i uprawniających do oddania 165.000 (sto sześćdziesiąt pięć 
tysięcy), tj. 5,08% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu 

e. Spółka Custom Boats Sp. z o.o., posiadała 53.950 (pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset 
pięćdziesiąt) akcji Apanet S.A., stanowiących 1,66% w kapitale zakładowym i uprawniających do 



oddania 53.950 (pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt), tj. 1,66% ogółu głosów na 
Walnym Zgromadzeniu. 
Łącznie strony posiadały 2.543.451 (dwa miliony pięćset czterdzieści trzy tysiące czterysta 
pięćdziesiąt jeden) akcji A pan et S.A. (które stanowiły 78,26% kapitału zakładowego) i uprawniały 
one do 2.543.451 (dwa miliony pięćset czterdzieści trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt jeden) 
głosów, które to głosy stanowiły 78,26% głosów na Walnym Zgromadzeniu, 

3. / Liczba aktualnie posiadanych akgz i ich procento,ry udział w kapitale zakłado,rym spółki oraz liczba 
głosów z rych akgz i ich procento,ry udział w ogólnej liczbie głosów/ 

Po rozwiązaniu (wygaśnięciu) Porozumienia Akcjonariuszy z 31 .05.2019 r.: 
a. Jan Lis, posiada 1.202.500 Geden milion dwieście dwa tysiące pięćset) akcji Apanet S.A., 

stanowiących 37% w kapitale zakładowym i uprawniających do oddania 1.202.500 Geden milion 
dwieście dwa tysiące pięćset) , tj. 37 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu, 

b. Piotr Leszczyński posiada 960.300 (dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy trzysta) akcji Apanet S.A., 
stanowiących 29,55% w kapitale zakładowym i uprawniającym do oddania 960.300 (dziewięćset 
sześćdziesiąt tysięcy trzysta akcji) tj. 29,55 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu, 

c. Dariusz Karolak posiada 161.701 (sto sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset jeden) akcji Apanet 
S.A. stanowiących 4,98% udziału w kapitale zakładowym i uprawniającym do oddania 161.701 
(sto sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset jeden) tj. 4,98 % ogółu głosów na Walnym 
Zgromadzeniu, 

d. Andrzej Lis, posiada 165.000 (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji Apanet S.A., stanowiących 
5,08% w kapitale zakładowym i uprawniających do oddania 165.000 (sto sześćdziesiąt pięć 
tysięcy), tj. 5,08% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu 

e. Spółka Custom Boats Sp. z o.o., posiada 53.950 (pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) 
akcji Apanet S.A., stanowiących 1,66% w kapitale zakładowym i uprawniających do oddania 
53.950 (pięćdziesiąt trzy tysiące d2:iewięćset pięćdziesiąt) , tj. 1,66% ogółu głosów na Walnym 
Zgromadzeniu. 

4. / Podmioty zależne od akgonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadająrych akife spółki/ 
Nie istnieją podmioty zależne od Custom Boats Sp.z.o.o. które posiadają akcje Apanet S.A. 

5. /Osof:?y, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c usta,ry o ofercie publicznej/ 
Nie istnieją osoby, z którymi Custom Boats Sp.z.o.o. zawarł umowę, której przedmiotem jest 

przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu; 

6. / Liczba głosów z akgz, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 2 usta,ry o ofercie, do których nabycia jest 
uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finanso,rych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 usta,ry 
o ofercie, oraz instrumentów finanso,rych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 usta,ry o ofercie, które nie są 
,rykonywane ,ryłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj u lub naZ}J/Że tych instrumentów finanso,rych, dacie ich 
,rygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akifi/ 

Nie dotyczy 

7. / Liczba głosów z akg'i, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 3 usta,ry o ofercie, do których w sposób 
pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 usta,ry o ofercie, 
rodzcyu lub naZ}J/Że tych instrumentów finanso,rych oraz dacie ,rygaśnięcia tych instrumentów finanso,rych/ 

Nie dotyczy 

8. /Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 3, 7 i 8 usta,ry o ofercie publicZflej I 
Spółka Custom Boats Sp. z o.o., dysponuje 53.950 (pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) akcji 
Apanet S.A., stanowiących 1,66% w kapitale zakładowym i uprawniających do oddania 53.950 
(pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt), tj. 1,66% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Apanet S.A. ft-e..2=.s ~ck, 


