
Raport bieżący nr 31/2011 

z dnia 06 listopada 2011  

Temat: Transakcje osób powiązanych z osobami posiadającymi dostęp do 
informacji poufnych 

 

W związku z art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005r o obrocie instrumentami 
finansowymi , Zarząd Mewa S.A. z siedzibą w Biłgoraju informuje, iż w dniu 05 listopada 
2011r. otrzymał zawiadomienie od dwóch Członków Rady Nadzorczej  dotyczące zbycia akcji 
Emitenta przez osobę powiązaną z tymi Członkami Rady Nadzorczej w rozumieniu art. 160 
ust. 2 pkt 4 lit a w/w ustawy. 

Zawiadomienie dotyczyło sprzedaży akcji serii F wyemitowanych przez Emitenta w ilości 
łącznej 903.190 sztuk (słownie: dziewięćset trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt), za kwotę 
270.957 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem) po 
średniej cenie 0,30 złotego (słownie: trzydzieści groszy). Osoba z nimi powiązana w 
rozumieniu przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi dokonała dwóch 
transakcji: 

Pierwsza z nich obejmowała sprzedaż 447.180 (słownie: czterysta czterdzieści siedem tysięcy 
sto osiemdziesiąt) sztuk akcji serii F wyemitowanych przez Emitenta za cenę 134.154 zł 
(słownie: sto trzydzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt cztery złote), cena zbycia jednej akcji 
wyniosła 0,30 złotego (słownie: trzydzieści groszy). 

Druga z nich obejmowała sprzedaż 456.010 (słownie: czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy 
dziesięć) sztuk akcji serii F wyemitowanych przez Emitenta za cenę 136.803 zł (słownie: sto 
trzydzieści sześć tysięcy osiemset trzy złote), cena zbycia jednej akcji wyniosła 0,30 złotego 
(słownie: trzydzieści groszy).   

Transakcja została dokonana poza rynkiem regulowanym w formie umowy cywilnoprawnej, 
zawartej w dniu 31 października 2011 roku w Dąbrowie Górniczej.   
 
Ponadto na podstawie § 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie 
przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami 
finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do 
określonych informacji poufnych z dnia 15 listopada 2005 r. (Dz .U.  Nr 229, poz. 1950), 
Członkowie Rady Nadzorczej  nie wyrazili zgody na publikację swoich danych osobowych jak 
również osoby powiązanej w informacji przekazanej przez Emitenta do publicznej 
wiadomości.  
  



Podstawa prawna sporządzenia raportu – art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005r o 
obrocie instrumentami finansowymi ( Dz. U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm. ) 

 

 


