
Rafał Jerzy

Bydgoszcz, dnia 5 listopada 20t2 r.

Zarząd
MAKRUM s.A.
ul. Fordońska 40
85-719 Bydgoszcz

Komisja Nadzoru Finansowego
Dep. Nadzoru Obrotu
Plac Powstańów Warczawy 1
00-950 Warszawa

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mi przez P. Rafała Jerzy, Prezesa
Zanądu MAKRUM S.A., zgodnie z art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r, o obrocie
instrumentami finansourylmi, zawiadamiam, że w trybie zawarcia transakcji sesyjnych na

rynku regulowanym MAKRUM S.A., realizując Program odkupu akcji własnych w celu ich
dalszej odspzedaży, dokonała zakupu akcji własnych w następująry sposób:
- w dniu 29.t0.20L2 r. w ilości 698 sztuk po średniej cenie PLN t,09 zajedną akcję,
- w dniu 30.10.2012 r. w ilości 1 316 sńuk po Średniej cenie PLN I,09 zajedną akcję,
- w dniu 02.IL.20L2 r. w ilości 2 000 sztuk po średniej cenie PLN I,07 zajedną akcję.

Pzed zawarciem powyższych transakcji P. Rafał Jezy posiadał bezpoŚrednio 59 5I2 456
akcji MAKRUM S.A. (w tym łącznie z żoną Beatą Jerzy 18 L47 724 akcje) co stanowiło 81,68
o/o w kapitale zakładowym Spółki. Z akĄi Ęch pzysługiwało 59 512 456 głosów na walnym
zgromadzeniu akcjonariuszy, co stanowiło 81,68 o/o udziału w ogólnej liczbie głosów na
walnym zgromadzeniu akcjonariuszy MAKRUM. Pośrednio, sprawując kontrolę nad spółkami
MAKRUM S.A. w Bydgoszczy, IMMOBILE Sp. z o.o. w Bydgoszczy oraz CDI Konsultanci
Budowlani Sp. z o.o. w Bydgoszczy, P. Rafał Jerzy posiadał odpowiednio: I752, 324 266 i

100 000 akcji, czyli łącznie 426 018 akcji.

Po rozliczeniu wymienionych powyżej transakcji i zwiększeniu iloŚci akcji, P. Rafał Jerzy
pośrednio będzie posiadał poprzez spółki odpowiednio: MAKRUM S.A. - 5 766, IMMOBILE
Sp. z o.o. - 324 266, a poprzez CDI Konsultanci Budowlani Sp. z o.o. - 100 000, czyli łącznie
430 032 akcji MAKRUM S.A. Ilość bezpośrednio posiadanych przez P. Rafała Jerzy akcji
MAKRUM S.A. (w Ęm łącznie zżonąBeatą Jerzy) nie uległa zmianie.

Ponadto informuję, że Pan Sławomir Winiecki pełniąc jednocześnie funkcję Wiceprezesa
spółek MAKRUM S.A. i IMMOBILE Sp. z o.o. sprawuje również pośrednią kontrolę nad Ęmi
spółkami. Na podstawie informacji otzymanych przez MAKRUM S.A., zgodnie z art. 160
ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, Pan Sławomir Winiecki bezpoŚrednio posiada
1 821 7L4 akĄi MAKRUM S.A.

Niniejszym zezwalam na publikację danych zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie pzekazywania i udostępniania
informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad spoządzania i

prowadzenia lisĘ osób posiadająrych dostęp do określonych informacji

Do wiadomości: P. 9awomir Winiecki
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