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Oświadczenie Pana Pawła Szataniaka i Pana Mariusza Szataniaka w sprawie wezwania do zapisywania się na
sprzedaż akcji Pamapol S.A. ogłoszonego w dniu 24 sierpnia 2022 r.
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Treść raportu:

W nawiązaniu do wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Pamapol S.A. ogłoszonego w dniu 24 sierpnia
2022 r. („Wezwanie”) przez MP Inwestors S.a r.l. („MP Inwestors”) oraz Forum 109 Fundusz Inwestycyjny
Zamknięty, Zarząd Pamapol S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 25 sierpnia 2022 r. otrzymał oświadczenie Pana
Pawła Szataniaka i Pana Mariusza Szataniaka, którzy są posiadaczami wszystkich certyfikatów inwestycyjnych
wyemitowanych przez FORUM 109 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty – podmiot dominujący (jedynego wspólnika)
MP Inwestors, w którym wskazali, iż ogłoszone Wezwanie stanowi wyłącznie realizację obowiązku wynikającego z
przepisów prawa (tzw. obowiązkowe wezwanie następcze). Obowiązek ten powstał w związku z pośrednim
nabyciem akcji Spółki przez MP Inwestors wskutek uzyskania przez MP Inwestors statusu podmiotu dominującego
spółki Amerykanka Struktura spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., będącej akcjonariuszem Spółki, o
czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 13/2022.
Zmiana ta była związana z reorganizacją struktury zarządzania majątkiem Rodziny Szataniak oraz ze zmianami w
zakresie finansowania tego majątku, czego efektem są między innymi również dokonywane ostatnio operacje
ustanawiania i wykreślania zastawów na akcjach Spółki, o czym Spółka informowała odpowiednio w raporcie
bieżącym nr 22/2022 i 25/2022. Działania reorganizacyjne mają za zadanie zwiększyć skuteczność zarządzania
majątkiem Rodziny i wzmocnić strukturę jego finansowania, tak aby zrównoważenie w zakresie długości i źródeł
spłaty, jak również przyporządkowane temu zabezpieczenia, dawały silne i stabilne podstawy długoterminowego,
skutecznego wsparcia rozwoju Spółki. Zmiana ta wpisuje się także w szerszy proces prowadzący do uproszczenia
struktury właścicielskiej, którego celem jest zbudowanie docelowej struktury gwarantującej jej długoterminową
stabilność i pozwalającej na efektywne zarządzanie majątkiem Rodziny.
Jednocześnie Pan Paweł Szataniak i Pan Mariusz Szataniak oświadczyli, że:
1. nie mają intencji ani zamiaru w dającej się określić kilkuletniej perspektywie, trwale zwiększać swojej pozycji w
Spółce, z wyjątkiem ewentualnych obowiązków wynikających z realizacji ogłoszonego wezwania;
2. nie mają intencji ani zamiaru podejmować ani popierać żadnych działań, których celem byłaby zmiana
publicznego charakteru Spółki lub zaprzestanie notowania jej akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w
Warszawie;
3. ich długoterminowym celem jest doprowadzenie do sytuacji, w której możliwe będzie przyjęcie polityki
dywidendowej Spółki zakładającej regularne wypłaty dywidendy lub możliwa będzie inna podobna dystrybucja
wyniku, przy poszanowaniu zrównoważonego interesu Spółki i jej wszystkich akcjonariuszy;
4. w przypadku, gdyby w przyszłości wystąpiła uzasadniona potrzeba dokapitalizowania Spółki, ich intencją jest
dokonanie tego z poszanowaniem praw wszystkich akcjonariuszy do udziału w procesie podwyższenia kapitału na
zasadach prawa poboru.
Pan Paweł Szataniak i Pan Mariusz Szataniak oświadczyli również, iż pozostając w organach Spółki, chcą aktywnie
wspierać jej rozwój oraz działać na rzecz wzrostu jej wartości dla wszystkich akcjonariuszy.
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