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Treść raportu:

Zarząd PRIMETECH S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: "Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego
nr 26/2020 z dnia 17 listopada 2020 r. oraz nr 24/2020 i 25/2020 z dnia 13 listopada 2020 r., inform uje że w dniu
26 stycznia 2021 r. Emitent powziął wiadomość o wydaniu przez Sąd Okręgowy w Katowicach XIV Wydział
Gospodarczy (dalej: „Sąd’) na podstawie art. 730 kodeksu postępowania cywilnego (k.p.c.) postanowienia
datowanego na dzień 18 grudnia 2020 r. w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia roszczenia akcjonariuszy
Spółki o uchylenie uchwały Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 13 listopada 2020 r.
(dalej: „NWZ”), w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę
Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Uchwała”), przez wstrzymanie wykonania tejże
uchwały (dalej: „Postanowienie”). Skutkiem wydania postanowienia jest wstrzymanie wykonalności Uchwały.

Emitent wskazuje, iż nie zgadza się z Postanowieniem w całości i po zapoznaniu się z jego uzasadnieniem
podejmie stosowne kroki prawne w sposób przewidziany przez obowiązujące przepisy.

Nadto Spółka wskazuje, iż wydane przez Sąd Postanowienie jest następstwem wniosku wniesionego przez
akcjonariuszy (którzy podczas NWZ posiadali łącznie: 200 460 akcji, reprezentujących ok. 1,28 % kapitału
zakładowego Spółki (dalej: "Akcjonariusze")) razem z pozwem o uchylenie Uchwały. Emitent nie zgadza się ze
stanowiskiem przedstawionym przez Akcjonariuszy w pozwie i zamierza podjąć stosowne kroki prawne celem
obrony przysługujących mu praw.
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