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Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki SMT S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że 10 grudnia 2015 roku
zostały nabyte akcje spółki iAlbatros S.A. ("iAlbatros"), w liczbie 107.000 od MKIA Ltd. z siedzibą
na Cyprze (spółką kontrolowaną przez Pana Moncefa Khanfir) ("MKIA") oraz w liczbie 92.698
od Onemaker Solutions Ltd. z siedzibą na Cyprze ("Onemaker") ("Akcje").
Łączna cena za Akcje wynosi 23.335.681,30 zł.
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2015 z dnia 1 września 2015, raportu bieżącego
nr 37/2015 z dnia 24 września 2015 roku oraz raportu bieżącego nr 45/2015 z dnia
23 października 2015 Zarząd Emitenta wskazuje, że Pan Moncef Khanfir jest zobowiązany do
przekazania całości ceny za akcje, to jest 12.503.594,96, pomniejszonej o udokumentowane
koszty transakcji nie wyższe niż 3% ceny za akcje, na zakup akcji Emitenta.
Akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 złotych, istniejące w formie
materialnej. Nabycie Akcji nastąpiło za pośrednictwem domu maklerskiego.
Istnieje powiązanie pomiędzy osobami zarządzającymi Emitenta, a MKIA polegające na tym,
że Pan Moncef Khanfir jest osobą kontrolującą MKIA, a jednocześnie w chwili nabycia Akcji pełni
funkcję Prezesa zarządu Emitenta. Pan Moncef Khanfir jest ponadto Prezesem zarządu iAlbatros.
Nie istnieją powiązania pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi oraz nadzorującymi
Emitenta a Onemaker.
Kryterium uznania powyższej umowy za znaczącą jest fakt, że jej wartość przekracza
10% kapitałów własnych Emitenta.
Źródłem finansowania nabycia Akcji są środki własne Emitenta.
Akcje stanowią 31,56 % udziału w kapitale zakładowym iAlbatros oraz 31,56 % w ogólnej liczbie
głosów na walnym zgromadzeniu iAlbatros. Akcje mają charakter długoterminowej lokaty
kapitanowej Emitenta.
Po nabyciu Akcji udział Emitenta w kapitale zakładowym iAlbatros oraz w głosach na walnym
zgromadzeniu stanowi 100%.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
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