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Grupa LOTOS w 2008 roku
Struktura akcjonariatu Grupy LOTOS

Struktura akcjonariatu Grupy LOTOS
Struktura akcjonariatu Grupy LOTOS na dzień 31 grudnia 2007 roku

Struktura akcjonariatu Grupy LOTOS S.A.

(*) Skarb Państwa jest właścicielem 100% akcji spółki Nafta Polska S.A.

Grupa LOTOS nie wyemitowała papierów wartościowych dających akcjonariuszom specjalne uprawnienia 
kontrolne ani też takich, co do których występowałyby jakiekolwiek ograniczenia w przenoszeniu 
prawa własności.

Jedna akcja Grupy LOTOS daje prawo do jednego głosu na walnym zgromadzeniu – z zastrzeżeniem, 
że tak długo, jak Nafta Polska S.A. pozostaje właścicielem akcji spółki uprawniających do co najmniej 
jednej piątej ogólnej liczby głosów istniejących w spółce, prawo głosu akcjonariuszy spółki zostaje 
ograniczone w ten sposób, że żaden z nich nie może wykonywać na walnym zgromadzeniu więcej niż 
jednej piątej ogólnej liczby głosów istniejących w spółce w dniu odbywania walnego zgromadzenia.

To ograniczenie prawa głosu nie dotyczy spółki Nafta Polska S.A. Wykonywanie prawa głosu przez 
podmiot zależny uważa się za jego wykonywanie przez podmiot dominujący w rozumieniu przepisów 
o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

Struktura akcjonariatu Grupy LOTOS

Struktura akcjonariatu Grupy LOTOS S.A.
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Skarb Pa stwa 7.878.030 7.878.030 7.878.030 6,93%

Nafta Polska S.A.* 59.025.000 59.025.000 59.025.000 51,91%

Pozostali akcjonariusze 46.796.970 46.796.970 46.796.970 41,16%

Razem                                           113.700.000         113.700.000            113.700.000                  100%

(*) Skarb Pa stwa jest w a cicielem 100% akcji  spó ki Nafta Polska S.A.

Grupa LOTOS nie wyemitowa a papierów warto ciowych daj cych akcjonariuszom specjalne
uprawnienia kontrolne ani te  takich, co do których wyst powa yby jakiekolwiek ograniczenia w
przenoszeniu prawa w asno ci.

Jedna akcja Grupy LOTOS daje prawo do jednego g osu na walnym zgromadzeniu – z zastrze eniem,
e tak d ugo, jak Nafta Polska S.A. pozostaje w a cicielem akcji  spó ki uprawniaj cych do co najmniej

jednej pi tej ogólnej liczby g osów istniej cych w spó ce, prawo g osu akcjonariuszy spó ki zostaje
ograniczone w ten sposób, e aden z nich nie mo e wykonywa  na walnym zgromadzeniu wi cej ni
jednej pi tej ogólnej liczby g osów istniej cych w spó ce w dniu odbywania walnego zgromadzenia.

To ograniczenie prawa g osu nie dotyczy spó ki Nafta Polska S.A. Wykonywanie prawa g osu przez
podmiot zale ny uwa a si  za jego wykonywanie przez podmiot dominuj cy w rozumieniu przepisów o
publicznym obrocie papierami warto ciowymi.


