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Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania

o96lnej liczby glos6w na walnym zgromadzeniu sp6lki
Prymus S.A. z siedzibq w Tychach

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach

wprowadzania instrument6w finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o sp6lkach
publicznych (Dz. U. z2Ot6 r., pol.1639) (,,Ustawa o ofercie"), sp6lka Gamrat S.A z siedzibq w Ja5le
(,,Gamrat") informuje, 2e w wyniku zawarcia w dniu 10 listopada 2015 roku transakcji sprzeda2y

380 000 sztuk akcji sp6fki Prymus S.A. z siedzibq w Tychach (,,Sp6fka"), stanowiEcych 4% udziafu w

kapitale zakladowym Sp6lki oraz 4o/o o96lnej liczby gfos6w na walnym zgromadzeniu Sp6fki, w ramach

sesyjnych transakcji pakietowych sprzeda2y w alternatywnym systemie obrotu na rynku
NewConnect, kt6rych rozliczenie nastqpifo w dniu 15 listopada 2Ot6 roku, doszfo do zmiany

dotychczas posiadanego przez Gamrat udzialu w og6lnej liczbie glos6w na Walnym Zgromadzeniu

Sp6tki w ten spos6b, i2 nastqpilo zejScie poni2ej progu LO% og6lnej liczby glos6w na Walnym
Zgro madzeni u Sp6f ki (,,Zmiana Stanu Posiadania" ).

Przed Zmianq Stanu Posiadania Gamrat posiadal lqcznie L764102 akcji Sp6lki, stanowiqcych L2,25o/o

udzialu w kapitale zakfadowym Sp6tki oraz t2,25Yo og6lnej liczby glos6w na Walnym Zgromadzeniu

Sp6lki, tj. uprawniajqcych do wykonywania 1 t64 tO2 glos6w z akcji Sp6fki.

Po Zmianie Stanu Posiadania Gamrat posiada lqcznie 784tOz akcji Sp6fki, stanowiqcych 8,25o/o

udziafu w kapitale zakfadowym Sp6lki oraz 8,25/o og6lnej liczby glos6w na Walnym Zgromadzeniu
Sp6fki, tj. uprawniajqcych do wykonywania784102 gfos6w z akcjiSp6lki.

Gamrat nie posiada podmiot6w zale2nych, posiadajqcych akcje Sp6fki.
Nie istniejq osoby, o kt6rych mowa w art. 87 ust 1 pkt 3 lit c Ustawy o ofercie.
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