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Treść raportu:

Zarząd PAMAPOL S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 5 czerwca 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, 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 zmianach w stanie posiadania akcji w 
Pamapol S.A., w wyniku:
- przeniesienia przez Pawła Szataniak, w dniu 5 czerwca 2015 r. 8.261.800 akcji Pamapol S.A. do Amerykanka 
Struktura Sp. z o.o. S.K.A., jako wkładu niepieniężnego,
- przeniesienia przez Mariusza Szataniak w dniu 5 czerwca 2015 r. 8.262.700 akcji Pamapol S.A. do Amerykanka 
Struktura Sp. z o.o. S.K.A., jako wkładu niepieniężnego,

Przed opisanymi powyżej czynnościami:
- Paweł Szataniak posiadał bezpośrednio 8.261.800 akcji Pamapol S.A., co stanowiło 26,29% kapitału 
zakładowego Pamapol S.A. i uprawniało do 8.261.800 głosów na Walnym Zgromadzeniu tj. stanowiło 26,29% 
udziału w ogólnej liczbie głosów,
- Mariusz Szataniak posiadał bezpośrednio 8.262.700 akcji Pamapol S.A., co stanowiło 26,29% kapitału 
zakładowego Pamapol S.A. i uprawniało do 8.262.700 głosów na Walnym Zgromadzeniu tj. stanowiło 26,29% 
udziału w ogólnej liczbie głosów.
- łącznie bracia Paweł Szataniak i Mariusz Szataniak posiadali bezpośrednio 16.524.500 akcji Pamapol S.A., co 
stanowiło 52,58% kapitału zakładowego Spółki i uprawniało do 16.524.500 głosów na Walnym Zgromadzeniu tj. 
stanowiło 52,58% udziału w ogólnej liczbie głosów;

- łącznie Paweł Szataniak i Mariusz Szataniak posiadali pośrednio (poprzez Amerykanka Struktura Sp. z o.o. SKA) 
8.262.250 akcji Pamapol S.A., co stanowiło 26,29% kapitału zakładowego Spółki i uprawniało do 8.262.250 
głosów na Walnym Zgromadzeniu tj. stanowiło 26,29% udziału w ogólnej liczbie głosów;
- łącznie Paweł Szataniak i Mariusz Szataniak posiadali (bezpośrednio i pośrednio) 24.786.750 akcji Pamapol 
S.A., co stanowiło 78,87% kapitału zakładowego Pamapol S.A. i uprawniało do 24.786.750 głosów na Walnym 
Zgromadzeniu tj. stanowiło 78,87% udziału w ogólnej liczbie głosów.

Po opisanych powyżej czynnościach:
- Paweł Szataniak i Mariusz Szataniak nie posiadają bezpośrednio akcji Pamapol S.A.; 
- łącznie Paweł Szataniak i Mariusz Szataniak posiadają pośrednio (poprzez Amerykanka Struktura Sp. z o.o. SKA) 
24.786.750 akcji Pamapol S.A., co stanowi 78,87% kapitału zakładowego Pamapol S.A. i uprawnia do 24.786.750 
głosów na Walnym Zgromadzeniu tj. stanowi 78,87% udziału w ogólnej liczbie głosów.

Przed opisanymi powyżej czynnościami, Struktura Sp. z o.o. posiadała pośrednio (poprzez Amerykanka Struktura 
Sp. z o.o. SKA) 8.262.250 akcji Pamapol S.A., co stanowiło 26,29% kapitału zakładowego Spółki i uprawniało do 
8.262.250 głosów na Walnym Zgromadzeniu tj. stanowiło 26,29% udziału w ogólnej liczbie głosów.
Po opisanych powyżej czynnościach Struktura Sp. z o.o. posiada pośrednio (poprzez Amerykanka Struktura Sp. z 
o.o. SKA) 24.786.750 akcji Pamapol S.A., co stanowi 78,87% kapitału zakładowego Pamapol S.A. i uprawnia do 
24.786.750 głosów na Walnym Zgromadzeniu tj. stanowi 78,87% udziału w ogólnej liczbie głosów.

Przed opisanymi powyżej czynnościami, Amerykanka Struktura Sp. z o.o. SKA posiadała bezpośrednio 8.262.250 
akcji Pamapol S.A., co stanowiło 26,29% kapitału zakładowego Spółki i uprawniało do 8.262.250 głosów na 
Walnym Zgromadzeniu tj. stanowiło 26,29% udziału w ogólnej liczbie głosów.
Po opisanych powyżej czynnościach, Amerykanka Struktura Sp. z o.o. SKA posiada bezpośrednio 24.786.750 akcji 
Pamapol S.A., co stanowi 78,87% kapitału zakładowego Pamapol S.A. i uprawnia do 24.786.750 głosów na 
Walnym Zgromadzeniu tj. stanowi 78,87% udziału w ogólnej liczbie głosów.

Mariusz Szataniak, Paweł Szataniak, Amerykanka Struktura Sp. z o.o. SKA oraz Struktura Sp. z o.o. nie wykluczają 
dalszego zwiększenia  udziału w ogólnej liczbie głosów w Pamapol S.A. w okresie 12 miesięcy od złożenia 
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dalszego zwiększenia  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.”

Ponadto, działając na podstawie art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Ustawa) Zarząd 
Spółki informuje, iż w dniu 5 czerwca 2015 roku otrzymał informacje w trybie art. 160 ust.1 Ustawy: 
- od Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Pana Pawła Szataniak o przeniesieniu przez niego w dniu 5 
czerwca 2015 roku w trybie transakcji poza rynkiem regulowanym (wniesienie wkładu niepieniężnego) 8.261.800 
akcji Spółki na spółkę przez niego kontrolowaną - Amerykanka Struktura Sp. z o.o. S.K.A.  
- od Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Pana Mariusza Szataniak o przeniesieniu przez niego w 
dniu 5 czerwca 2015 roku w trybie transakcji poza rynkiem regulowanym (wniesienie wkładu niepieniężnego) 
8.262.700 akcji Spółki na spółkę przez niego kontrolowaną - Amerykanka Struktura Sp. z o.o. S.K.A. 
W obu informacjach zaznaczono, iż przeniesienie akcji nastąpiło między podmiotami powiązanymi oraz iż wartość 
akcji Pamapol S.A. wnoszonych jako wkład niepieniężny została określona na poziomie 0,50 zł za jedną akcję, przy 
uwzględnieniu obciążenia tych akcji ograniczonymi prawami rzeczowymi, a łączny udział akcji Pawła Szataniak i 
Mariusza Szataniak oraz Amerykanka Struktura spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. w kapitale 
zakładowym Pamapol S.A. nie uległ zmianie.
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