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Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w PAMAPOL S.A. w związku z rejestracją emisji 
akcji serii C 

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o oferc ie - nabyc ie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zarząd PAMAPOL S.A. informuje, że w dniu 10 lutego 2015 r. otrzymał zawiadomienie o następującej treści: 
„Działając na podstawie art. 69, art. 69a ust. 1 pkt 3 i art. 87 ust. 4 pkt 1 Ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie 
publicznej Paweł Szataniak, Mariusz Szataniak wraz ze Struktura Sp. z o.o. (w której Paweł Szataniak i Mariusz 
Szataniak posiadają po 50% udziałów) oraz Amerykanka Struktura Sp. z o.o. SKA (w której Struktura Sp. z o.o. 
posiada 100% głosów na walnym zgromadzeniu) zawiadamiają o wzroście zaangażowania w PAMAPOL S.A. w 
wyniku rejestracji w dniu 5 lutego 2015 r. podwyższenia kapitału zakładowego tej spółki o 8.262.250 akcji zwykłych 
na okaziciela serii C, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
PAMAPOL S.A. z dnia 5 listopada 2014 r. w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w całości prawa poboru 
dotychczasowych akcjonariuszy, objętych w całości przez Amerykanka Struktura Sp. z o.o. SKA.

Przed zarejestrowaniem emisji akcji serii C Amerykanka Struktura Sp. z o.o. SKA oraz Struktura Sp. z o.o.  nie 
posiadały akcji PAMAPOL S.A. 

Po rejestracji emisji akcji serii C Amerykanka Struktura Sp. z o.o. SKA posiada bezpośrednio 8.262.250
akcji PAMAPOL S.A., co stanowi 26,29% kapitału zakładowego tej spółki i uprawnia do 8.262.250
głosów na jej walnym zgromadzeniu tj. stanowi 26,29% udziału w ogólnej liczbie głosów. 

Po rejestracji emisji akcji serii C Struktura Sp. z o.o. posiada pośrednio 8.262.250 akcji PAMAPOL S.A., co stanowi 
26,29% kapitału zakładowego tej spółki i uprawnia do 8.262.250 głosów na jej walnym zgromadzeniu tj. stanowi 
26,29% udziału w ogólnej liczbie głosów.

Przed zarejestrowaniem emisji akcji serii C Paweł Szataniak posiadał 8.261.800 akcji PAMAPOL S.A., co 
stanowiło 35,66 % kapitału zakładowego PAMAPOL S.A. i uprawniało do 8.261.800 głosów na jej walnym 
zgromadzeniu tj. stanowiło 35,66 % udziału w ogólnej liczbie głosów, a Mariusz Szataniak posiadał 8.262.700 
akcji PAMAPOL S.A., co stanowiło 35,67 % kapitału zakładowego PAMAPOL S.A. i uprawniało do 8.262.700 
głosów na jej walnym zgromadzeniu tj. stanowiło 35,67 % udziału w ogólnej liczbie głosów. Łącznie przed 
zarejestrowaniem emisji akcji serii C bracia Paweł Szataniak i Mariusz Szataniak posiadali 16.524.500 akcji 
PAMAPOL S.A., co stanowiło 71,33% kapitału zakładowego PAMAPOL S.A. i uprawniało do 16.524.500 głosów na 
jej walnym zgromadzeniu tj. stanowiło 71,33% udziału w ogólnej liczbie głosów. 

Po rejestracji emisji akcji serii C:
- bezpośredni stan posiadania Pawła Szataniaka i  Mariusza Szataniaka nie zmieniły się; łącznie Paweł Szataniak 
i  Mariusz Szataniak posiadają bezpośrednio 16.524.500 akcji PAMAPOL S.A., co stanowi 52,58% kapitału 
zakładowego tej spółki i uprawnia do 16.524.500 głosów na jej walnym zgromadzeniu tj. stanowi 52,58% udziału 
w ogólnej liczbie głosów; 
- łącznie Paweł Szataniak i  Mariusz Szataniak posiadają pośrednio 8.262.250 akcji PAMAPOL S.A., co stanowi 
26,29% kapitału zakładowego tej spółki i uprawnia do 8.262.250 głosów na jej walnym zgromadzeniu tj. stanowi 
26,29% udziału w ogólnej liczbie głosów; 
- łącznie bracia Paweł i Mariusz Szataniak posiadają (bezpośrednio i pośrednio) 24.786.750 akcji PAMAPOL S.A., 
co stanowi 78,87% kapitału zakładowego PAMAPOL S.A. i uprawnia do 24.786.750 głosów na jej walnym 
zgromadzeniu tj. stanowi 78,87% udziału w ogólnej liczbie głosów.

Nie przewiduje się zwiększania przez Amerykanka Struktura Sp. z o.o. SKA oraz Struktura Sp. z o.o. udziału w 
ogólnej liczbie głosów w PAMAPOL S.A. w okresie 12 miesięcy od złożenia niniejszego zawiadomienia. Nie 
istnieją inne niż wskazane w zawiadomieniu podmioty zależne od akcjonariuszy dokonujących zawiadomienie, 
posiadające akcje spółki.  Nie istnieje osoba trzecia, z którą którykolwiek z podmiotów dokonujących 
zawiadomienia zawarłby umowę w sprawie przekazania uprawnienia do wykonywania prawa głosu.”
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