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Lp. Zakres lnformacji Pola do uzupełnienia

1

lMlĘ l NAZW|§Ko

OSOBY ZOBOWIĄZĄNEJ

Wojciech Szydłowski

2

W§I(AZANIE WlĘZl P|{AWNtsJ

ąCZACEJ OSOBĘ ZOBOW|ĄZANĄ

Z EMITENTEM -

członek zauądu

3

NAZWA (FIRMA) PoDMloTU

DoKoNUJĄcEGo TRANSAKCJ I NABven /

ZBYclA *-

transakcja zawarta pzez osoĘ zobowiązaną

4

W§KAlANlts lN§ l }(UMĘN l U

FlNANsoWEGo oRAZ EMITENTA,

toóRvcn Dowcar lNFoRMAcJA

Akcje CONGEPTO S.A,

5
DATA lMlEJscE

sPoRąDzENlA lNFoRMAcJl

22.10.2012 Dzieżoniów

6 oPlS TRANSAKCJ| ***

(w pzypadku większej ilościtransakcji można
je opisać
w odrębnej tabeli zgodnej
ze uzorem)

DATA
TRANSAKCJl

KUPNo /
sPRzEDAŻ WoLUMEN cENA

19.1o.2012 sprzedaż 1.503.(X)0 "lb1 złza

1.503.000

szt,

7 MlEJscE TRANsAKcJl --- Rynek Alternat}rwny GPW (New Gonnect)

8
TRYB ZAWARC|A TMNSAKCJI poza rynkiem rąulowanym _ umowa c},wihoprawna (kupno-

spzedaż)

9 INNE UWAG| Brak

10
PoDPl s osoBY 29991,ąllą4ANEJ

Woi*t$n Vl 1,1/^

11
WYRAZAM ZGODĘ NA PUBLIIGCJĘ

DANYCH OSOBOWYCH

TAK/NF --

z&z!..u,


