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Treść raportu:

Zarząd ZUK STĄPORKÓW S.A. informuje, że w dniu 27.11.2014 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 Rady Nadzorczej ZUK Stąporków S.A.
Zawiadomienie dotyczy zawarcia transakcji kupna akcji Spółki przez Członka Rady Nadzorczej na Giełdzie
Papierów Wartościowych w Warszawie.
Łącznie osoba zawiadamiająca nabyła w dniach 24-26.11.2014 - 3322 akcje w następujących dniach sesyjnych,
wolumenie i cenie:
- w dniu 24.11.2014 – 100 sztuk po cenie 10,57 zł;
- w dniu 24.11.2014 – 277 sztuk po cenie 10,58 zł;
- w dniu 24.11.2014 – 130 sztuk po cenie 10,32 zł;
- w dniu 24.11.2014 – 527 sztuk po cenie 10,22 zł;
- w dniu 26.11.2014 – 324 sztuk po cenie 10,89 zł;
- w dniu 26.11.2014 – 66 sztuk po cenie 10,90 zł;
- w dniu 26.11.2014 – 432 sztuk po cenie 1096 zł;
- w dniu 26.11.2014 – 166 sztuk po cenie 10,95 zł;
- w dniu 26.11.2014 – 1300 sztuk po cenie 10,97 zł;
Aktualnie posiada 729 017 sztuk akcji ZUK Stąporków S.A.. Posiadane przez niego 729 017 akcji stanowi 16,19%
ogólnej liczby akcji, uprawniających do wykonywania 16,19% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Spółki ZUK Stąporków S.A..
Inwestycja z założenia ma charakter długoterminowy.
Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikację danych osobowych
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