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Treść raportu:

Zarząd spółki Próchnik Spółka Akcyjna („Spółka”), działając na podstawie art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi, niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 28 czerwca 2016 r. od osób
zobowiązanych, wskazanych poniżej, informacji, że:
1. Pan Rafał Bauer, Prezes Zarządu Spółki, dokonał zamiany dotychczas posiadanych 250.000 akcji Spółki serii
L na taką samą liczbę akcji w formie zdematerializowanej. Transakcja miała miejsce w dniu 24 czerwca 2016 r.
poza rynkiem regulowanym, w ramach umowy wymiany akcji materialnych na akcje zdematerializowane.
Transakcja została zawarta w związku z upływem 6 miesięcy przewidzianych w umowie gwarantującej
dematerializację akcji serii L objętych przez zawiadamiającego w październiku 2015 r. w ramach subskrypcji akcji
nowej emisji;
2. Pan Maciej Wandzel, Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, dokonał zamiany dotychczas posiadanych
50.000 akcji Spółki serii L na taką samą liczbę akcji w formie zdematerializowanej. Transakcja miała miejsce w
dniu 24 czerwca 2016 r. poza rynkiem regulowanym, w ramach umowy wymiany akcji materialnych na akcje
zdematerializowane, Transakcja została zawarta w związku z upływem 6 miesięcy przewidzianych w umowie
gwarantującej dematerializację akcji serii L, objętych przez zawiadamiającego w październiku 2015 r. w ramach
subskrypcji akcji nowej emisji;
3. Pan Mariusz Omieciński, Członek Rady Nadzorczej Spółki, dokonał zamiany dotychczas posiadanych 100.000
akcji Spółki serii L na taką samą liczbę akcji w formie zdematerializowanej. Transakcja miała miejsce w dniu 24
czerwca 2016 r. poza rynkiem regulowanym, w ramach umowy wymiany akcji materialnych na akcje
zdematerializowane. Transakcja została zawarta w związku z upływem 6 miesięcy przewidzianych w umowie
gwarantującej dematerializację akcji serii L, objętych przez zawiadamiającego w październiku 2015 r. w ramach
subskrypcji akcji nowej emisji;
4. Pan Marcin Pałażej, Członek Rady Nadzorczej Spółki, dokonał zamiany dotychczas posiadanych 100.000 akcji
Spółki serii L na taką samą liczbę akcji w formie zdematerializowanej. Transakcja miała miejsce w dniu 24
czerwca 2016 r. poza rynkiem regulowanym, w ramach umowy wymiany akcji materialnych na akcje
zdematerializowane. Transakcja została zawarta w związku z upływem 6 miesięcy przewidzianych w umowie
gwarantującej dematerializację akcji serii L. objętych przez zawiadamiającego w październiku 2015 r. w ramach
subskrypcji akcji nowej emisji Spółki.
Jednocześnie Spółka informuje iż zamierza podjąć działania zmierzające do wprowadzenia akcji serii L i serii M
do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. do końca 2016 r.
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