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Temat

Informacje uzyskane w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 

Podstawa prawna

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakc jach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść  raportu:

Zarząd Spółki PAMAPOL S.A. (Spółka) informuje, iŜ w dniu 12 marca 2008 r. wpłynęły do Spółki dwa 
zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, o zbyciu akcji Spółki przez 
osoby posiadające dostęp do informacji poufnych. 
Zgodnie z pierwszym zawiadomieniem Członek Zarządu Spółki dokonał w dniu 12 marca 2008 r. w transakcji 
sesyjnej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. sprzedaŜy 7.000 akcji Spółki , za cenę 12,85 zł za 
jedną akcję. 
Zgodnie z drugim zawiadomieniem osoba pełniąca w strukturze organizacyjnej Emitenta funkcję kierowniczą i 
posiadająca stały dostęp do informacji poufnych oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji dotyczących 
rozwoju i perspektyw gospodarczych Emitenta dokonała w dniach 5 marca – 12 marca 2008 r. w transakcjach 
sesyjnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. sprzedaŜy łącznie 29.800 sztuk akcji Spółki: 
5 marca 2008 r. 150 akcji za cenę 12,90 zł, 
6 marca 2008 r. 15.150 akcji za cenę 12,79 zł,
7 marca 2008 r. 5.500 akcji za cenę 12,78 zł,
10 marca 2008 r. 978 akcji za cenę 12,82 zł,
11 marca 2008 r. 2.476 akcji za cenę 12,78 zł,
12 marca 2008 r. 5.546 akcji za cenę 12,87 zł,
(średnia cena waŜona za jedną akcję wynosi 12,80 zł).
Osoby, których dotyczą zawiadomienia nie wyraziły zgody na przekazanie do publicznej wiadomości danych 
okreś lonych w § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przekazywania i udostępniania 
informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy 
osób posiadających dostęp do okreś lonych informacji poufnych.
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