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Zawiadomienie z Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. o zmniejszeniu stanu posiadania poniżej
5% ogólnej liczby głosów w PAMAPOL S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o oferc ie - nabyc ie lub zbycie znac znego pakietu akcji

Treść raportu:

Zarząd PAMAPOL S.A. informuje, że w dniu 11 lutego 2013 r. otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Millennium Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych S.A. występującego w imieniu Millennium Funduszu Inwestycyjnego Otwartego o zmniejszeniu
liczby głosów w PAMAPOL S.A. posiadanych przez Fundusz poniżej 5% ogólnej liczby głosów w tej spółce.
Treść zawiadomienia:
„Millennium TFI S.A. na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
zawiadamia urząd Komisji Nadzoru Finansowego oraz spółkę publiczną PAMAPOL S.A., że liczba głosów
posiadanych przez Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zwany dalej „Funduszem”, zmniejszyła się poniżej
5% ogólnej liczby głosów w spółce:
1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:
W dniu 07.02.2013 r. zostały rozliczone w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. transakcje sprzedaży
akcji spółki PAMAPOL S.A. przez Fundusz, w wyniku których nastąpiło zmniejszenie udziału poniżej 5% ogólnej
liczby głosów w tej spółce. Zapis na rachunkach papierów wartościowych, wynikający ze zbycia akcji ww. podmiotu
został dokonany w dniu 07.02.2013 r.
2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba
głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
W dniu 06.02.2013 r. (jeden dzień przed rozliczeniem transakcji w KDPW) przed zmianą udziału w kapitale
zakładowym, Fundusz posiadał 1 160 121 akcji, co stanowiło 5,0077% udziału w kapitale zakładowym oraz 1 160
121 głosów z ww. akcji, co stanowił 5,0077% udziału w ogólnej liczbie głosów.
3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z
tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Na dzień 07.02.2013 r. (dzień rozliczania transakcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i
zapisanie akcji na rachunkach Funduszu), Fundusz posiadał 1 144 205 akcji, co stanowi 4,9390% udziału w
kapitale zakładowym oraz 1 144 205 głosów z ww. akcji, co stanowi 4,9390% udziału w ogólnej liczbie głosów.
4. Informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy
od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększenia tego udziału.
Nie dotyczy albowiem zawiadomienie nie jest składane w związku z osiągnięciem lub przekroczeniem 10 %
ogólnej liczby głosów.”
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