
lnformacja przekazywana Emitentowi

na podstawie ań. l60 Ustawy z dn. 29 lipca 2005 r, o obrocie instrumentami finansowymi

l.p. zakres informacji pola do uzupełnienia

1 imię i nazwisko osoby zobowiązanej sławomir winiecki

2
wskazanie więzi prawnej łączącej osobę

zob ow iązan ą z E m ite ntem Wiceprezes Zarządu

J
imię i nazwisko/nazwa (firma) podmiotu
dokonującego transakcji nabycia/zbycia sławomir winiecki

4 wskazanie instrumentu finansowego oraz
Emitenta, których dotyczy informacja akcje MAKRUM s,A.

5 data i miejsce sporządzenia informacji Bydgoszcz, dnia 1 4,06,201 2

o opiS transakcji
rejestracja 1 .669.233 sztuk akcji serii J o

Wartości nominalnej 0,25 zł i cenie emisyjnej
2,15 zł

7 miejsce transakcji nie dotyczy

o tryb zawarcia transakcji nie dotyczy

o inne uwagi

Stan posiadania przed dokonaniem powyższej
transakcji Wynosił 152.481 akcji. Po dokonaniu
rejestracji akcji Serii J stan posiadania Wynosi

1 .821 .714 akcji. Jednocześnie informuję, iż
spółki nad którymi sprawuję pośrednią kontrolę
posiadają lMMoBlLE Sp. z o.o. 333.300 sztuk

akcji oraz EURO|NWEST CDl Sp. z o.o, -
'l00.000 szt. akcji MAKRUM S.A.

,l0 podpis osoby zobowiązanej

11
wyrażam zgodę na publikację danych

osobowych TAK
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lnformacja przekazywana Emitentowi

na podstawie art. l60 Ustawy z dn. 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

l.p. zakres informacji pola do uzupełnienia

1 imię i nazwisko osoby zobowiązanej Dariusz Aranowski

2 wskazanie więzi prawnej łączącej osobę
zobowięanąz Emitentem

Członek Zarządu ĘURO|NWEST CDl Sp. z o.o.
(spółka zależna ll stopnia od MAKRUM S,A.)

2 imię i nazwisko/nazwa (firma) podmlotu
dokonującego transakcji nabycia/zbycia Dariusz Aranowski

4 Wskazanie instrumentu finansowego oraz
Emitenta, których dotyczy informacja akcje MAKRUM S.A.

5 dala i miejsce sporządzenia informacji Bydgoszcz, dnia 1 4.06.201 2

o opis transakcji rejestracja 362.003 sztuk akcji serii J o wańości
nominalnej 0,25 zł i cenie emisyjnej 2,1 5 zł

7 miejsce transakcji nie dotyczy

8 lry b zaw al cia transakcji nie dotyczy

o inne uwagi

stan posiadania przed dokonaniem powyższej
transakcji wynosił 0 akcji. Po dokonaniu

rejestracji akcji serii J stan posiadania wynosi
362.003 akcji. Jednocześnie informuję, iż spółka

nad którą sprawuję pośrednią kontrolę
EURO|NWEST CDl Sp. z o.o. posiada 100.000

szt. akcji MAKRUM s.A.

10 podpis osoby zobowiązanej

11
Wyrażam zgodę na publikację danych

osobowych TAK
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lnformacja przekazywana Emitentowi

na podstawie ań. 160 Ustawy z dn. 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

l.p. zakres informacji pola do uzupełnienia

1 imię i nazwisko osoby zobowiązanej Jacek kazubowski

2 Wskazanie Więzi prawnej łączącej osobę
zobowiązaną z Emitentem

Wiceprezes Zaządu EURO|NWEST CDl Sp, z
o.o, (spółka zależna ll stopnla od MAKRUM s,A.)

imię i nazwisko/nazwa (firma) podmiotu
dokonującego transakcji nabycia/zbycja Jacek kazubowski

4
Wskazanie instrumentu finansowego oraz

Emitenta, których dotyczy informacja akcje MAKRUM s,A.

Ą data i miejsce sporządzenia informacji Bydgoszcz, dnia 1 4.06.2012

6 opis transakcji
rejestracja 21 1 .168 sztuk akcji serii J o Wańości

nominalnel 0,25 zł icenie emisyjnej 2,15 zł

7 miejsce transakcji nie dotyczy

8 tryb zawarcia transakcji nie dotyczy

o lnne uwagl

stan posiadania przed dokonaniem powyższej
transakc,ji Wyno§ił 0 akcji. Po dokonaniu

rejestracji akcji serii J stan posiadania Wynosi
21'1.168 akcji, Jednocześnie informuję, iż spółka

nad którą sprawuję pośrednią konholę
EURO|NWEST CDl Sp. z o,o, posiada'l00,000

szt. akcji MAKRUM S.A.

10 podpis osoby zoboWiązanej

11
Wyrażam zgodę na publikację danych

osobowych TAK
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