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Zawarcie umów o istotnej wartości oraz informacja 
zgodna z punktem 16a zasad Dobrych Praktyk Spółek 
notowanych na NewConnect. Vakomtek Spółka Akcyjna 
(PLVKMTK00015)
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Zarząd Spółki Vakomtek S.A. informuje, że w dniach 14.09-13.10.2015r. Spółka zawarła 6 umów pożyczki z akcjonariuszem 
Vakomtek S.A., Prezesem Zarządu Panem Chun-Fu Lin. Łączna wartość umów pożyczki udzielonych Spółce wyniosła 1.200.000 
zł (milion dwieście tysięcy złotych). Rozliczenie pożyczek nastąpiło zgodnie z porozumieniem o kompensacie wierzytelności w 
zamian za akcje serii E. Pan Chun-Fu Lin objął 2.400.000 sztuk akcji serii E po cenie emisyjnej równej 0,50 zł.

Dodatkowo w dniach 14.09-20.10.2015r. Spółka zawarła 7 umów pożyczek z akcjonariuszem Vakomtek S.A., Spółką Hanya 
International Corp. z siedzibą w Malezji, wpisaną do Labuańskiego rejestru handlowego pod numerem: LL08734. Łączna 
wartość umów pożyczki udzielonych Spółce wyniosła 2.239.804,00 zł (dwa miliony dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy 
osiemset cztery złote). Rozliczenie pożyczki nastąpiło zgodnie z porozumieniem o kompensacie wierzytelności w zamian za 
akcje serii E. Spółka objęła 4.479.608 sztuk akcji serii E po cenie emisyjnej równej 0,50 zł.

Obie pożyczki miały charakter gotówkowy, zostały one udzielone w celu finansowania bieżącej działalności Spółki. Wpłaty 
została dokonana na kapitał obrotowy. Oprocentowanie pożyczek odpowiadało warunkom rynkowym przyjętym dla tego 
rodzaju umów.

Powyższe umowy pożyczki zostały uznane za istotne, gdyż ich wartość przekroczyła 20% kapitałów własnych Emitenta, 
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wykazanym w ostatnim sprawozdaniu finansowym Emitenta. 

Ponadto zważywszy na powyższe Spółka wskazuje, iż wypełniając zasadę 16a zbioru zasad ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych 
na NewConnect? informuje o naruszeniu przez Spółkę obowiązku informacyjnego wynikającego z § 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 
3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie 
obrotu na rynku NewConnect" poprzez nieprzekazanie w terminie zgodnym z § 6 ust 1 załącznika nr 3 do Regulaminu ASO tj. 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin, informacji w zakresie zawarcia umowy istotnej. Spółka wskazuje, iż 
powodem naruszenia powyższych przepisów było niedopatrzenie o charakterze incydentalnym. Zarząd Spółki dołoży wszelkich 
starań, aby podobne zdarzenia nie miały miejsca w przyszłości. 

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2) oraz §4 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe 
przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" 
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