Raport bieżący nr 27/2015
Data sporządzenia: 2015-06-22
Skrócona nazwa emitenta: SMT SA
Temat: Wyjaśnienie Zarządu w kwestii sposobu nabycia przez Pana Moncefa Khanfir akcji spółki
SMT SA
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2015 z dnia 8 kwietnia 2015 roku, raportu bieżącego
nr 16/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 roku oraz raportu bieżącego nr 25/2015 z dnia 19 czerwca
2015, w odpowiedzi na pytania akcjonariuszy, Zarząd spółki SMT S.A. z siedzibą w Warszawie
("Emitent"), informuje, że zgodnie z ogłoszonymi planowanymi zmianami w strukturze
organizacyjnej Grupy Kapitałowej Emitenta doszło do modyfikacji w zakresie planowanego
sposobu nabycia przez Pana Moncefa Khanfir (lub jego spółki zależnej) akcji spółki SMT SA.
Zgodnie z ogłoszonymi zmianami, Emitent zamierza nabyć 107.000 akcji iAlbatros S.A. od pana
Moncefa Khanfir za łączną cenę 12 503 594,96 zł. Warunkiem takiej transakcji będzie
jednoczesne zobowiązanie się przez pana Moncefa Khanfir’a do nabycia akcji SMT SA za całość
wyżej wymienionej kwoty w terminie, który zostanie uzgodniony pomiędzy Emitentem a Panem
Moncef’em Khanfir w odpowiedniej umowie.
Powyższa zmiana oznacza, że Emitent nie będzie przeprowadzał skupu akcji własnych (buy-back)
w celu ich dalszego zbycia na rzecz Pana Moncefa Khanfir. Na mocy zobowiązania, które zostanie
uzgodnione w umowie pomiędzy Emitentem a Panem Moncef’em Khanfir, Pan Khanfir lub
podmiot od niego zależny dokona nabycia akcji notowanych na rynku spółki SMT SA za łączną
cenę 12 503 594,96 zł. Na chwilę obecną nie zostały uzgodnione szczegółowe warunki
formalnoprawne transakcji, ani sposób nabywania akcji SMT SA .
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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