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Temat

HOTBLOK S.a. nabycie 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 otrzymał zawiadomienie o nabyciu znacznego 
pakietu akcji o następującej treści:.
„Banque Pictet& Cie SA z siedzibą w Genewie, w Szwajcarii, adres: Route des Acacias 60, 1211 Genewa 73- 
Szwajcaria („Banque Pictet”) informuje o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów Spółki HOTBLOK S.A .z siedzibą 
w Warszawie („Spółka”).
 Banque Pictet przekazuje zawiadomienie na podstawie art. 69.1.1) w związku z art. 87.1.3)a) Ustawy z dnia 29 
lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego 
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z póżniejszymi zmianam (Dz. U. z 2018 r., poz.512.) (Ustawa)
Zgodnie z art. 69.4 Ustawy Banque Pictet informuje, że:
5% ogólnej liczby głosów w Spółce zostało przekroczone w wyniku transakcji nabycia w dniu 2 października 2018 
roku przez Banque Pictet 8 000 000 zdematerializowanych akcji, zidentyfikowanych przez KDPW pod kodem ISIN 
PLHOT 000011, przeprowadzonej w Alternatywnym Systemie Obrotu NEW CONNECT
Przed transakcją nabyci Banque Pictet nie posiadał akcji Spółki.
Po dokonaniu transakcji nabycia akcji Banque Pictet posiada 8 000 000 akcji Spółki, które stanowią 9,65% 
udziału w kapitale i dają prawo do 8 000 000 głosów Dla uniknięcia wątpliwości, Banque Pictet nie może 
wykonywać praw głosu z akcji Spółki według własnego uznania.
Żadne spółki zależne od Banque Pictet nie posiadają akcji Spółki,
Zarówno Banque Pictet, ani inne podmioty od niego zależne, nie zawarły umowy, o której mowa w art. 87 ust. 1 pkt 
3 lit. (c) Ustawy o Ofercie tj. umowy, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa 
głosu w Spółce. 
Banque Pictet nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69 b Ustawy które po upływie 
terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniają lub zobowiązują do nabycia akcji, z którymi związane są prawa 
głosu, wyemitowanych już przez Spółkę, lub które odnoszą się do akcji Spółki w sposób pośredni lub bezpośredni 
i mają podobne skutki ekonomiczne, niezależnie od tego, czy instrumenty te są wykonywane przez rozliczenie 
pieniężne."
Całkowita liczba praw głosu, do których Banque Pictet jest uprawniony jako Posiadacz akcji, wynosi 8 000 000 
głosów w Spółce, co stanowi 9,65 % ogólnej liczby głosów w Spółce.”
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2018-10-10 Piotr Tyranowski Prezes Zarządu

2018-10-10 Aleksander Gruszczyński Wiceprezes Zarządu
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