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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 obroc ie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacj i poufnych

Treść raportu:

Zarząd Spółki PAMAPOL S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym wpłynęły do Spółki zawiadomienia w trybie 
art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, o nabyciu akcji Spółki przez osoby zobowiązane, 
których wartości nie przekroczyły w 2015 r. równowartości 5 tys. euro. 

Zgodnie z treścią złożonych zawiadomień:                                                                                      
1. Prezes Zarządu – Pan Robert Jankowski nabył w dniu 7 września 2015 r. w transakcji sesyjnej na Giełdzie 
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 100 akcji Spółki za cenę 1,15 zł za jedną akcję,  oraz w dniu 18 
września 2015 r.  w ramach przydziału akcji serii D nie objętych w ramach wykonania prawa poboru oraz zapisów 
dodatkowych nabył  20.000 akcji Spółki za cenę  1,00 zł za jedną akcję,

2. Wiceprezes Zarządu – Pan Krzysztof Półgrabia nabył w dniu 18 września 2015 r. w ramach przydziału akcji serii 
D nie objętych w ramach wykonania prawa poboru oraz zapisów dodatkowych 20.000 akcji Spółki za cenę  1,00 zł 
za jedną akcję,

3. Członek Zarządu – Pan Jacek Białczak nabył w dniu 8 września 2015 r. w transakcji sesyjnej na Giełdzie 
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 100 akcji Spółki za cenę 1,15 zł za jedną akcję,  oraz w dniu 18 
września 2015 r.  w ramach przydziału akcji serii D nie objętych w ramach wykonania prawa poboru oraz zapisów 
dodatkowych nabył  20.000 akcji Spółki za cenę  1,00 zł za jedną akcję,

4. Członek Zarządu – Pan Igor Fortuna nabył w dniu 14 września 2015 r. w transakcji sesyjnej na Giełdzie 
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 200 akcji Spółki za cenę 1,15 zł za jedną akcję,  oraz w dniu 18 
września 2015 r.  w ramach przydziału akcji serii D nie objętych w ramach wykonania prawa poboru oraz zapisów 
dodatkowych nabył  20.000 akcji Spółki za cenę  1,00 zł za jedną akcję.
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