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Temat

Przydział akcji serii D objętych w ramach wykonania prawa poboru oraz zapisów dodatkowych

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o oferc ie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd PAMAPOL S.A. informuje, iż w dniu 16 września 2015 r. dokonał w drodze uchwały przydziału 3 186 438 
akcji serii D podmiotom, które złożyły zapisy w ramach wykonania prawa poboru (Zapisy Podstawowe) oraz 
podmiotom, które złożyły zapisy dodatkowe zgodnie z art. 436 § 2 Kodeksu spółek handlowych (Zapisy 
Dodatkowe). Każdemu z podmiotów przydzielono taką liczbę akcji, na jaką opiewał jego prawidłowo opłacony 
zapis.  W ramach Zapisów Podstawowych dokonano przydziału 561 336 akcji, natomiast w ramach Zapisów 
Dodatkowych dokonano przydziału 2 625 102 akcji. 

Akcje serii D w liczbie 134 662, które nie zostały objęte w ramach Zapisów Podstawowych oraz Zapisów 
Dodatkowych powinny zostać do dnia 19 września 2015 r. przydzielone przez Zarząd podmiotom, które złożą 
skuteczne i w pełni opłacone zapisy, dokonane w odpowiedzi na zaproszenie jakie zostanie skierowane przez 
Oferującego – Dom Maklerski Navigator S.A. działającego w imieniu i w porozumieniu z PAMAPOL S.A. 

Szczegółowy raport bieżący dotyczący zakończenia subskrypcji akcji serii D, o którym mowa w § 33 
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […] 
zostanie przekazany w terminie do 2 tygodni od dnia zamknięcia subskrypcji. 
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