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Temat

Zmiany w stanie posiadania akcji PAMAPOL S.A. w wyniku rozliczenia wezwania

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o oferc ie - nabyc ie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zarząd PAMAPOL S.A. informuje,  że w dniu 20 lipca 2018 r. otrzymał od Panów Pawła Szataniaka i Mariusza 
Szataniaka oraz od Amerykanka Struktura sp. z o.o. sp.k. zawiadomienie o następującej treści:

 „Działając na podstawie art. 69, art. 69a ust. 1 pkt 3 i art. 87 ust. 4 pkt 1 oraz art. 77 ust. 7 Ustawy z 29 lipca 2005 r. 
o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu 
oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”) Paweł Szataniak, Mariusz Szataniak oraz Amerykanka Struktura 
sp. z o.o. sp.k. (która jest kontrolowana w 100% przez Pawła Szataniak i Mariusza Szataniak) zawiadamiają o 
zmianie w stanie posiadania akcji w Pamapol S.A. w wyniku rozliczenia w dniu 20 lipca 2018 r. transakcji nabycia 
przez Amerykanka Struktura sp. z o.o. sp.k. 3.260.657 akcji Pamapol S.A. w ramach wezwania ogłoszonego przez 
Amerykanka Struktura sp. z o.o. sp.k. w dniu 23 maja 2018 r. 

Przed rozliczeniem transakcji nabycia akcji w wezwaniu Amerykanka Struktura sp. z o.o. sp.k. posiadała 
bezpośrednio, a Paweł Szataniak i Mariusz Szataniak łącznie posiadali pośrednio 24.786.750 akcji Pamapol S.A., 
co stanowiło 71,33% kapitału zakładowego Pamapol S.A. i uprawniało do 24.786.750 głosów na Walnym 
Zgromadzeniu tj. stanowiło 71,33% udziału w ogólnej liczbie głosów. Paweł Szataniak i Mariusz Szataniak nie 
posiadali bezpośrednio akcji Pamapol S.A.

Po rozliczeniu transakcji nabycia akcji w wezwaniu Amerykanka Struktura sp. z o.o. sp.k. posiada bezpośrednio, a 
Paweł Szataniak i Mariusz Szataniak łącznie posiadają pośrednio 28.047.407 akcji Pamapol S.A., co stanowi 
80,71% kapitału zakładowego Pamapol S.A. i uprawnia do 28.047.407 głosów na Walnym Zgromadzeniu tj. 
stanowi 80,71% udziału w ogólnej liczbie głosów. Paweł Szataniak i Mariusz Szataniak nie posiadają 
bezpośrednio akcji Pamapol S.A. 

Nie istnieją inne niż wskazane w zawiadomieniu podmioty zależne od któregokolwiek z akcjonariuszy 
dokonujących zawiadomienia, posiadające akcje Pamapol S.A. Nie istnieje osoba trzecia, z którą którykolwiek z 
podmiotów dokonujących zawiadomienia zawarłby umowę w sprawie przekazania uprawnienia do wykonywania 
prawa głosu.

Żaden z zawiadamiających nie posiada głosów z akcji, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7 i 8 Ustawy o ofercie”
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