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Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zarząd Spółki Vakomtek S.A. przekazuje korektę raportu ESPI nr 1/2016. Prawidłowy tekst zawiadomienia o przekroczeniu

udziału powyżej 50% w ogólnej liczbie głosów Vakomtek S.A. znajduje się poniżej.

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: ustawa o ofercie), Zarząd Vakomtek

S.A. informuje, iż w związku z zarejestrowaniem przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział

Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sadowego akcji serii E, w dniu 01.03.2016 r. do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie od spółki Hanya

International Corp. (zawiadamiający) o zwiększeniu udziału w liczbie głosów ogółem w spółce Vakomtek S.A. powyżej progu

50%.

Wg informacji zawartych w niniejszym zawiadomieniu:

1. Przekroczenie progu 50% w głosach nastąpiło w wyniku objęcia 4.479.608 akcji serii E spółki Vakomtek S.A.

2. Po dokonaniu transakcji Zawiadamiający posiada 8.959.216 (słownie: osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć

tysięcy dwieście szesnaście) sztuk akcji spółki Vakomtek S.A. dających prawo do 8.959.216 (słownie: osiem milionów

dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście szesnaście) głosów, co stanowi 56,00% udziału w kapitale oraz 50,33%

udział w głosach na WZA w Spółce Vakomtek S.A.

3. Przed dokonaniem transakcji Zawiadamiający posiadał 4.479.608 (słownie: cztery miliony czterysta siedemdziesiąt dziewięć

tysięcy sześćset osiem) sztuk akcji spółki Vakomtek S.A. dających prawo do 4.479.608 (słownie: cztery miliony czterysta

siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiem) głosów, co stanowiło 56,00% udział w kapitale oraz 45,71% udział w

głosach na WZA w Spółce Vakomtek S.A.

4. Nie występują podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia posiadające akcje spółki.

5. Zawiadamiający nie wykluczam w przeciągu najbliższych 12 miesięcy zwiększania lub zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie

głosów w Spółce.

6. Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. C ustawy o ofercie.
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