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HOBLOK S.a. - zbycie znacznego pakietu akcji

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o oferc ie - nabyc ie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zarząd HOTBLOK Spółka Akcyjna informuje, że w dnu dzisiejszym powziął informację o następującej treści: 
„Na podstawie art. 69 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 2005r. nr 
184, poz.1539 z póź. zm .), Carlson Opportunity Fund w likwidacji z siedzibą w Gamprin-Bendern reprezentowany 
przez BENDURA FUND MANAGEMENT ALPHA AG („Fundusz”) zarejestrowany w rejestrze funduszy w 
Liechtenstein pod nr FL-0002.495.506-3, powiadomił iż, w dniu 30 listopada 2017r Fundusz bezpośrednio nabył 
8.000.000 akcji Spółki zwykłych na okaziciela, stanowiących 9,65 % kapitału zakładowego Spółki oraz dających 
8.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Bezpośrednie nabycie Akcji nastąpiło na skutek zawarcia serii transakcji na sesji w dniu 30 listopada 2017r. 
Przed transakcją z dnia 30 listopada 2017r., Fundusz nie posiadał akcji Hotblok SA.
Po transakcji zakupu akcji w dnia 30 listopada 2017r. Fundusz posiadał 8.000.000 akcji Hotblok SA, stanowiących 
9,65% kapitału zakładowego i uprawniających do 8.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
W dniu 2 lipca 2018 r. zgodnie z prawem Fundusz został wprowadzony w proces likwidacji. Podczas likwidacji 
BENDURA FUND MANAGEMENT ALPHA AG działa jako likwidator. W toku mandatu zarządca Funduszu był w 
stanie zawrzeć transakcję za pośrednictwem giełdy w dniu 2 października 2018 r. Po rozliczeniu transakcji Carlson 
Oportunity Fund w likwidacji zmniejszył swoje udziały poniżej 1% w ogólnej liczbie głosów w Spółce oraz w 
kapitale zakładowym Spółki.”
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