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Skrócona nazwa emitenta

ZUK

Temat

Nabycie akcji

Podstawa prawna

Art. 160 ust 4 Ustawy o obroc ie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacj i poufnych

Treść raportu:

Zarząd ZUK STĄPORKÓW S.A. informuje, że w dniu 30.01.2015 r. otrzymał zawiadomienie w trybie Art.160 ust.1 
pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku oraz art. 69 ustawy o ofercie 
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 
Spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku od Członka Zarządu ZUK Stąporków S.A.

Zawiadomienie dotyczy zawarcia transakcji kupna akcji Spółki w roku 2014 o wartości łącznej poniżej 5.000 Eur. 
na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Łącznie osoba zawiadamiająca nabyła w dniach 11-17.12.2014 - 1.384 akcjii w następujących dniach sesyjnych i 
cenie:

-  w dniu 11.12.2014 r. – 107 sztuk po cenie 10,91 zł;
-  w dniu 11.12.2014 r. – 258 sztuk po cenie 10,91 zł;
-  w dniu 11.12.2014 r. – 19 sztuk   po cenie 10,92 zł;
-  w dniu 11.12.2014 r. – 200 sztuk po cenie 11,00 zł;
-  w dniu 15.12.2014 r. – 394 sztuk po cenie 10,50 zł;
-  w dniu 15.12.2014 r. – 100 sztuk po cenie 10,50 zł;
-  w dniu 15.12.2014 r. – 31 sztuk   po cenie 10,50 zł;
-  w dniu 15.12.2014 r. – 75 sztuk   po cenie 10,50 zł;
-  w dniu 17.12.2014 r. – 200 sztuk po cenie 10,20 zł;

Aktualnie posiada 1.384 sztuk akcji ZUK Stąporków S.A.. Posiadane przez niego 1.384 akcji stanowi 0,03% 
ogólnej liczby akcji, uprawniających do wykonywania 0,03% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 
Spółki ZUK Stąporków S.A.
Członek Zarządu nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.

Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

ZUK Elektromaszynowy(ele)
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26-220 Stąporków
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(ulica) (numer)

41 3741016 41 3741712

(telefon) (fax)

zuk@zuk.com.pl www.zuk.com.pl

(e-mail) (www)

6580001142 290552938

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkc ja Podpis

2015-01-31 Grzegorz Pasturczak Prezes Zarządu

2015-01-31 Maciej Walkiewicz Wiceprezes Zarządu
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