
 

TRANSAKCJE OSOBY MAJĄCEJ DOSTĘP DO INFORMACJI POUFNYCH 
 

 

 

Komisja Nadzoru Finansowego               

Pion Nadzoru Rynku Kapitałowego  

Departament Nadzoru Obrotu  

00-950 Warszawa, pl. Powstańców Warszawy 1 

Tel: (022) 262-55-15,  dno@knf.gov.pl  

 

Do wiadomości: 

 

HOTBLOK  S.A.  

Zarząd Spółki 

41-215 Sosnowiec 

ul. Wopistów 15b 

 

Stosownie do art.160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, przekazuję informację  

o wykonanych transakcjach dotyczących akcji Spółki HOTBLOK S.A. dopuszczonych do obrotu na rynku 

NewConnect. 

 

Lp. Zakres informacji Pola do uzupełnienia 

1 Imię i nazwisko osoby zobowiązanej Brak zgody na publikację danych osobowych 

2 
Wskazanie więzi prawnej łączącej osobę 

zobowiązaną z emitentem * 
Członek Zarządu  

3 
Imię i nazwisko / nazwa (firma) podmiotu 

dokonującego transakcji nabycia / zbycia ** 
Brak zgody na publikację danych osobowych 

4 
Wskazanie instrumentu finansowego oraz 

emitenta, których dotyczy informacja 
Akcje / HOTBLOK S.A. 

5 Data i miejsce sporządzenia informacji 02 września 2011r. Warszawa 

6 Opis transakcji *** 

Data transakcji 
Kupno / 

sprzedaż 
Wolumen Cena 

02.09.11 K 1859 0,85 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

7 Miejsce transakcji **** GPW 

8 Tryb zawarcia transakcji ***** Rynek regulowany, sesja zwykła 

9 Inne uwagi  

10 Podpis osoby zobowiązanej  

11 
Wyrażam zgodę na publikację danych 

osobowych 
TAK / NIE ****** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

* 1. członek zarządu, rady nadzorczej; 
 2. prokurent; 

 3. inne osoby pełniące w strukturze organizacyjnej emitenta funkcje kierownicze i posiadające stały dostęp do informacji poufnych oraz 

kompetencje w 

     zakresie podejmowania decyzji dotyczących rozwoju i perspektyw gospodarczych emitenta. 

 

**  należy dodać następujące informacje: 
 1. transakcja zawarta przez osobę zobowiązaną; 

 2. transakcja zawarta przez osobę bliską; 

 3. transakcja zawarta przez podmiot bezpośrednio lub pośrednio kontrolowany przez osoby wymienione w pkt. 1 lub 2; 
 4. transakcja zawarta przez podmiot, w którym osoby wymienione w pkt. 1 i 2 są członkami organów zarządzających lub nadzorujących; 

5. transakcja zawarta przez podmiot, w którym osoby wymienione w pkt 1 i 2 sprawują funkcje kierownicze i posiadają stały dostęp do informacji 

    poufnych oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji dotyczących rozwoju i perspektyw gospodarczych emitenta; 
 6. transakcja zawarta przez podmiot, z działalności którego osoby wymienione w pkt. 1 i 2, czerpią zyski, albo którego interesy są równoważne  

        z interesami tych osób. 

 
***  w przypadku kilku transakcji zawartych jednego dnia można podać łączny wolumen kupna albo łączny wolumen sprzedaży i średnią cenę 

transakcji. 

 
**** 1. GPW; 

 2. CeTO; 

 3. inne. 
 

***** 1. na rynku regulowanym:   a. sesyjna zwykła, 
b. sesyjna pakietowa, 

c. pakietowa pozasesyjną, 

d. inne; 
 2. poza rynkiem regulowanym:  a. umowa cywilnoprawna (kupno-sprzedaż, zamiana, darowizna etc.), 

     b. inna czynność prawna. 

 
****** niepotrzebne skreślić. 


