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

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. o przedłużeniu okresu zawieszenia 
oferty publicznej do dnia 31 lipca 2015 r. oraz mając na względzie wezwanie na sprzedaż akcji PAMAPOL S.A. 
ogłoszone w dniu 24 lipca 2015 r. przez Amerykanka Struktura Sp. z o.o. S.K.A. wobec którego podmiotem 
dominującym są Pan Paweł Szataniak oraz Pan Mariusz Szataniak (w związku z postanowieniami art. 74 ustawy z 
dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej [...], iż w przypadku przekroczenia progu 66% ogólnej liczby głosów w 
spółce w ramach wnoszenia jej akcji jako wkładu niepieniężnego akcjonariusz, który nabył akcje jest obowiązany, 
w terminie trzech miesięcy od przekroczenia progu, do ogłoszenia wezwania), Zarząd PAMAPOL S.A. (Spółka) 
informuje, iż podjął decyzję o realizacji oferty publicznej akcji serii D niezależnie od ogłoszonego wezwania. 

Zamiarem Spółki jest niezwłocznie zaktualizowanie dokumentacji złożonej do Giełdy Papierów Wartościowych w 
Warszawie i do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, i uzgodnienie terminów notowań praw poboru 
akcji serii D oraz pozostałych terminów oferty publicznej, po czym zaktualizowany harmonogram oferty zostanie 
przekazany do wiadomości publicznej w sposób zgodny z przepisami prawa dotyczącymi oferty publicznej. 

Zarząd Spółki przypomina, iż jak wskazano w raporcie bieżącym nr 33/2015 Panowie Mariusz Szataniak i Paweł 
Szataniak, oświadczyli, iż ich zamiarem jest nieskorzystanie z praw poboru akcji serii D.
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