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Temat

Wyjaśnienia Panów Pawła Szataniak oraz Mariusza Szataniak w przedmiocie zamiarów Amerykanka Struktura Sp. 
z o.o. S.K.A. w związku z ogłoszonym wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji PAMAPOL S.A.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd PAMAPOL S.A. (Spółka), informuje że w dniu 11 sierpnia 2015 r. otrzymał od Panów Pawła Szataniaka i 
Mariusza Szataniaka przekazane przez nich w imieniu własnym oraz jako od osób reprezentujących 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) pismo zawierające 
wyjaśnienia w przedmiocie zamiarów Amerykanka Struktura Sp. z o.o. S.K.A. wobec Spółki w związku z 
ogłoszonym przez nią w dniu 24 lipca 2015 r. wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, o 
następującej treści: 

„W nawiązaniu do trafiających do nas pytań i wątpliwości dotyczących zamiarów Amerykanka Struktura Sp. z o.o. 
S.K.A. wobec Spółki w związku z ogłoszonym przez nią w dniu 24 lipca 2015 r. wezwaniem  do zapisywania się na 
sprzedaż akcji Spółki uprzejmie informujemy, iż wymienione wezwanie nie wynika z innych przyczyn, jak tylko z 
konieczności wykonania następczego obowiązku ogłoszenia wezwania zgodnie z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 
lipca 2005 r. o ofercie publicznej [...] w związku z przekroczeniem przez Amerykanka Struktura Sp. z o.o. S.K.A. 
progu 66% ogólnej liczby głosów w Spółce w wyniku nabycia przez nią akcji Spółki jako wkładu niepieniężnego, 
który został przez nas wniesiony do Amerykanka Struktura Sp. z o.o. S.K.A. w dniu 5 czerwca 2015 r. (o czym była 
mowa w raporcie bieżącym Spółki nr 24/2015). W szczególności nie zamierzamy wycofywać akcji Spółki z obrotu 
na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., i w żadnym razie ww. wezwanie temu celowi nie służy, co 
wynika zarówno z samej treści tego wezwania, jak i podstawy prawnej jego ogłoszenia. W przypadku zwiększenia 
przez Amerykanka Struktura Sp. z o.o. S.K.A., w wyniku realizacji wezwania, udziału w ogólnej liczbie głosów w 
Spółce, bierzemy pod uwagę doprowadzenie do zbycia odpowiedniej liczby akcji Spółki w celu zmniejszenia tego 
udziału do poziomu umożliwiającego dalsze utrzymanie Spółki w obrocie giełdowym.

Zwracamy też uwagę, iż zgodnie z decyzją Zarządu Spółki o kontynuacji oferty publicznej akcji serii D niezależnie 
od ogłoszonego wezwania oraz stosownie do treści złożonych wcześniej oświadczeń, zgodnie z którymi 
Amerykanka Sp. z o.o. SKA nie uczestniczy w tej ofercie, w przypadku gdy emisja 3.321.100 akcji Serii D dojdzie do 
skutku i zostanie zarejestrowana, udział Amerykanka Struktura sp. z o.o. S.K.A. w ogólnej liczbie głosów ulegnie 
zmniejszeniu z obecnego poziomu 78,87% (na datę niniejszego Dokumentu) do 71,33% ogólnej liczby głosów w 
Spółce”.
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