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Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji
Treść raportu:
Zarząd spółki SMT S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego
nr 11/2015 z dnia 8 kwietnia 2015 roku, informuje, że na podstawie uchwały Zarządu Emitenta
nr 1 z dnia 30 kwietnia 2015 roku dokonał zmiany treści uchwały Zarządu z dnia 7 kwietnia 2015
roku w sprawie określenia planowanych zmian w strukturze organizacyjnej Grupy Kapitałowej
Emitenta. Zmiana dotyczy planowanych działań mających na celu zwiększenie zaangażowania
w spółkę iAlbatros SA z 61,16% do 100%.
Pierwotnie uzyskanie 100% w iAlbatros S.A. miało nastąpić przez łączne zrealizowanie poniższych
działań:
A. Emisja 354.354 nowych akcji w SMT S.A. w zamian za wniesienie aportem 87.636 akcji
iAlbatros, pod warunkiem zaakceptowania projektu odpowiedniej uchwały przez Walne
Zgromadzenie SMT SA.
B. Zakup 107.000 akcji iAlbatros S.A. od pana Moncefa Khanfira za łączną cenę 12 503 594,96
zł, jednak jednocześnie ze zobowiązaniem pana Moncefa Khanfira do zakupu akcji SMT SA
za całość tej kwoty w terminie wskazanym w odpowiedniej umowie.
C. Zakup 95.695 akcji iAlbatros S.A. od pozostałych akcjonariuszy mniejszościowych za łączną
cenę 10 831 969,49 zł.
Obecnie zmianie uległ punkt B, którego nowa treść brzmi:
Nabycie akcji własnych przez Emitenta znajdujących się w obrocie na rynku regulowanym w celu
późniejszego ich zaoferowania Panu Moncefowi Khanfirowi. Łączna cena, za którą Zarząd
nabędzie akcje własne Emitenta nie może przekroczyć kwoty 12.503.594,96 PLN.
Pozostałe informacje przedstawione w raporcie bieżącym nr 11/2015 z dnia 8 kwietnia 2015
roku pozostają bez zmian. O wszelkich istotnych zmianach informacji przedstawionych
w powyższym raporcie oraz w raporcie nr 11/2015, Emitent poinformuje w formie raportu
bieżącego.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych
do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz.
1439 ze zmianami).
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