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Zawiadomienie od Pana Tomasza Domogały w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 1) oraz art. 69 ust. 2 pkt. 2) w zw. z art.
69a ust. 1 pkt. 3) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zarząd PRIMETECH S.A. (dalej: „Emitent”, „Primetech”) podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 17 września
2020 roku otrzymał zawiadomienie od Pana Tomasza Domogały (dalej: „Zawiadamiający”), datowane na dzień
17 września 2020 roku, w którym informuje na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1) oraz art. 69 ust. 2 pkt. 2) w zw. z art.
69a ust. 1 pkt. 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: „Ustawa”), o zwiększeniu
udziału w ogólnej liczbie głosów w Primetech, w wyniku zakupu akcji w trybie nabycia znacznych pakietów akcji.
Transakcje powyższe odbywały się w związku z ogłoszeniem przez FAMUR S.A. wezwania do zapisywania się na
sprzedaż akcji Emitenta.
Pełna treść zawiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik

Opis

20.09.17 Zawiadomienie TD (Primetech).pdf

Tomasz Domogała - Zawiadomienie w trybie 69

PRIMETECH Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emi tenta)
PRIMETECH S.A.

Elektromaszynowy (ele)

(skrócona nazwa emitenta)
40-698

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
Katowice

(kod pocztowy)

(miejscowość )

ul. Armii Krajowej

51
(ul ica)

(numer)

(032) 6047000

(032) 6047100
(telefon)

(fax)

pri metech@pri metechsa.pl

pri metechsa.pl

(e-mail )

(www)

634-012-68-49

271981166
(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

2020-09-17

Jakub Dzierzęga

Wi ceprezes Zarządu

2020-09-17

Alina Mazurc zyk

Prokurent

Podpis

Komisja Nadzoru Finansowego

1

