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Treść raportu:

Zarząd HOTBLOK Spółka Akcyjna informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o następującej treści:
„Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1 i 4 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 z siedzibą w Gamprin-Bendern („Carlson”)
zarejestrowana w rejestrze funduszy w Liechtenstein pod nr RA000429 FL-0002.495.506-3, zawiadamia iż, w dniu
30 listopada 2017r 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, co stanowi 9,65%
udziału w ogólnej liczbie 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., Carlson nie posiadał akcji Hotblok SA.
Po dokonaniu transakcji nabycia akcji, z dnia 30 listopada 2017r. Carlson posiada 8.000.000 akcji Hotblok SA,
które stanowią 9,65% udziału w kapitale i dają prawo do 8.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co
stanowi 9,65% w głosach na walnym zgromadzeniu.
Jednocześnie, zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 5 i 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z
późniejszymi zmianami, Carlson informuje, że dopuszcza zwiększenie zaangażowania w Spółkę w ciągu
nadchodzących 12 miesięcy.”
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