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Temat

Oświadczenie Członków Zarządu PAMAPOL S.A. co do zamiarów ich uczestnictwa w emisji akcji serii D 

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizac ja informacji

Treść raportu:

Zarząd PAMAPOL S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym Członkowie Zarządu Emitenta: Robert 
Jankowski, Krzysztof Półgrabia, Jacek Białczak oraz Igor Fortuna złożyli oświadczenia w których wskazali, iż w 
związku z: 

- oświadczeniami Panów Pawła Szataniak i Mariusza Szataniak, o których Emitent informował w raporcie 
bieżącym nr 32/2015 oraz 

- podjęciem przez Zarząd Emitenta uchwały dookreślającej ostateczną sumę, o jaką kapitał zakładowy Spółki ma 
być podwyższony w drodze emisji akcji serii D oraz ustalającej ostateczną liczbę oferowanych akcji serii D , o czym 
Emitent informował w raporcie bieżącym nr 34/2015,

dokonują zmiany w zakresie zamiarów co do ich uczestnictwa w ofercie publicznej akcji serii D Emitenta 
(ujawnionych w prospekcie emisyjnym akcji serii D PAMAPOL S.A., zatwierdzonym przez KNF w dniu 15 maja 
2015 r. oraz wskazanych w sprawozdaniach Zarządu z działalności PAMAPOL S.A. i Grupy Kapitałowej PAMAPOL 
rok 2014 i przywołanych raporcie bieżącym nr 16/2015), w ten sposób, że deklarowane zamiary zostają 
ograniczone wyłącznie do przypadku objęcia akcji serii D, które zostałyby im zaoferowane w trybie art. 436 § 4 
Kodeksu spółek handlowych, w razie gdyby subskrypcja akcji serii D w wykonaniu prawa poboru (w ramach 
zapisów podstawowych i dodatkowych) nie doprowadziła do objęcia wszystkich akcji serii D w liczbie wskazanej w 
ww. uchwale Zarządu Spółki tj.  3.321.100 akcji serii D.  
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