Raport bieżący nr: 65/2016
Data sporządzenia: 2016-04-05
Skrócona nazwa emitenta: SMT SA
Temat: Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu
SMT S.A.
Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd spółki SMT S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że w dniu 5 kwietnia 2016 roku,
otrzymał zawiadomienie datowane na dzień 31 marca 2016 roku, sporządzone w języku angielskim
(„Zawiadomienie”) o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu
Emitenta przez Templeton Asset Management Limited z siedzibą w Singapurze („Templeton”), spółkę
pośrednio zależną od spółki Franklin Resources Inc. o treści następującej:
„Zgodnie z art. 69 ust. 2 pkt 1 ppkt a) w związku z art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) ustawy o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz
o spółkach publicznych Templeton, będąca spółką pośrednio zależną od spółki Franklin Resources
Inc., niniejszym zawiadamia, że w dniu 31 marca 2016 r., w wyniku zmiany podmiotu zarządzającego
SMT S.A. z siedzibą w Polsce („Spółka”), łączny udział klientów i funduszy zarządzanych przez
Templeton zmienił się o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Przed zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów klienci i fundusze zarządzane przez Templeton
posiadały łącznie 1 362 323 akcji Emitenta stanowiących 11,68% kapitału zakładowego
uprawniających do 1 362 323 głosów, co stanowiło 11,68% ogólnej liczby głosów.
Aktualnie klienci i fundusze zarządzane przez Templeton posiadają łącznie 353 556 akcji Emitenta
stanowiących 3,03% kapitału zakładowego uprawniających do 353 556 głosów, co stanowi 3,03%
ogólnej liczby głosów.”
Podstawa prawna:
§ 70 ust. 1 pkt 1 - Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U.
z 2005 r. Nr 184, poz.1539 ze zm.).
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