Raport bieżący nr 19/2012
z dnia 18 września 2012 roku
Temat: Transakcje osób posiadających dostęp do informacji
poufnych.
W związku z art. 160 pkt 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r o obrocie instrumentami
finansowymi, Zarząd spółki Mewa S.A. z siedzibą w Biłgoraju informuje, iż w dniu 17 września
2012 otrzymał zawiadomienie od Pana Grzegorza Gniady członka Rady Nadzorczej Emitenta
następującej treści:
„Działając na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) oraz § 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) informuję (jako członek rady nadzorczej Mewa S. A. z siedzibą w Biłgoraju, dalej
„Spółka”), że w dniu 11 września 2012 roku dokonałem transakcji na własny rachunek
akcjami serii F wyemitowanymi przez Spółkę w ilości łącznej 321.518 (słownie: trzysta
dwadzieścia jeden tysięcy pięćset osiemnaście) sztuk. Transakcje na akcjach nastąpiły na
Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. w dniu 11 września 2012 roku, w trybie
sesyjnym zwykłym.
Poszczególne transakcje kształtowały się w następujący sposób:
1. W dniu 11 września 2012 roku sprzedaż 166.518 (słownie: sto sześćdziesiąt sześć tysięcy
pięćset osiemnaście) sztuki akcji serii F za kwotę 31.638,42 zł (słownie: trzydzieści jeden
tysięcy sześćset trzydzieści osiem złotych 42/100) co daje średnią cenę sprzedaży na
poziomie 0,19 zł (słownie: dziewiętnaście groszy) za akcję,
2. W dniu 11 września 2012 roku zakup 155.000 (słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy) sztuki
akcji serii F za kwotę 29.450 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt)
złotych co daje średnią cenę zekupu na poziomie 0,19 zł (słownie: dziewiętnaście groszy) za
akcje.
Łączna wartość transakcji na akcjach Mewa S. A. w dniu 11 września 2012 roku przekroczyła
kwotę 5.000 EUR, przeliczoną według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank
Polski, obowiązującego w dniu zawarcia transakcji. Mając na uwadze powyższe, zgodnie z § 2
ust. 4 ww. rozporządzenia informacje o tych transakcjach należy przekazać do w terminie
pięciu dni roboczych od dnia dokonania transakcji, co czynię niniejszym pismem.”

