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Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniąc e obowiązki zarządcze.

Treść raportu:

Zarząd PRIMETECH S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 26 lipca 2019 roku, otrzymał powiadomienie, o
którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16
kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku ("MAR") skierowane do Emitenta przez FAMUR S.A. z siedzibą w
Katowicach („Zawiadamiający”).
Powiadomienie dotyczy transakcji nabycia łącznie 31.781 (trzydzieści jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt
jeden) akcji zwykłych na okaziciela Emitenta przez Zawiadamiającego, zawartych w dniu 25 lipca 2019 r.
Ponadto, w nawiązaniu do raportów bieżących nr 9/2019 z dnia 14 czerwca 2019 r. ,14/2019 z dnia 3 lipca 2019 r.
oraz 15/2019 z dnia 4 lipca 2019 r., Zarząd Emitenta informuje, że Zawiadamiający przed nabyciem pos iadał
bezpośrednio 10.274.359 (dziesięć milionów dwieście siedemdziesiąt cztery tysięcy trzysta pięćdziesiąt
dziewięć) akcji stanowiących ok. 65,82 % akcji w kapitale zakładowym Emitenta, a w wyniku przedmiotowego
nabycia Zawiadamiający posiada obecnie łącznie 10.306.140 (dziesięć milionów trzysta sześć tysięcy s to
czterdzieści) akcji i tym samym przekroczył próg 66% akcji w kapitale zakładowym Emitenta.

Pełna treść powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.
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