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Zarząd
MAKRUM s.A.
ul. Fordońska 40
85-7!9 Bydgoszcz

Komisia Nadzoru Finansowego
Dep. Nadzoru Obrotu
Plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa

ZAWIADOMIENIE
Działając na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mi przez P. Rafała lerzy, Prezesa

Zarządu MAKRUM S.A., zgodnie z art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi, zawiadamiam, że w trybie zawarcia transakcji sesyjnych na rynku
regulowanym MAKRUM S.A., realizując Program odkupu akcji własnych w celu ich dalszej
odsprzedaży, dokonała zakupu akcji własnych w następujący sposób:
- w dniu 5.I2.20t2 r. w ilości 10 000 szfuk w cenie jednostkowej 1,015 PLN za 1 fiedną) akcję,
- w dniu 6,72,2012 r. w ilości 10 000 sztukw cenie jednostkowej 1,01 PLN za 1 fiedną) akcję.

Przed zawarciem pov,lyższych transakcji P. Rafał |erzy posiadał bezpośrednio 59 57Z 456 akcji
MAKRUM S.A. (w tym łącznie z żoną Beatą Jerzy 18 t47 724 akcje) co stanowiło 81,68 7o w
kapitale zakładowym Spółki. Z akcji tych przysługiwało 59 5I2 456 głosów na walnym
zgromadzeniu akcjonariuszy, co stanowiło 81,68 7o 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: 57 676,324 ?66 i 100 000 akcji, czyli łącznie
4818B2 akcje.

Po roz|iczeniu wymienionych powyżej transakcji i zwiększeniu ilości akcji, P. Rafał Jerzy
poŚrednio będzie posiadał poprzez spółki odpowiednio: MAKRUM S.A. - 77 616, IMMOBILE Sp. z
o.o. - 324 266, a poprzez CDI Konsultanci Budowlani Sp. z o.o. - 100 000, czyli łącznie 501 B82
akcje MAKRUM S.A. Ilość bezpośrednio posiadanychprzez P. Rafała |erzy akcji MAKRUM S.A. (w
tym łącznie zżonąBeatą |erzy) 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 tymi spółkami. Na
podstawie informacji otrzymanych przez MAKRUM S.A., zgodnie z art, 160 ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi, Pan Sławomir Winiecki bezpośrednio posiada 782L 7I4 akcji
MAKRUM S.A.

Niniejszym zezwa|am na publikację danych zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o
niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i
listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych.

Do wiadomości: p. sławomir winiecki
Fortuna - pełnomocnik


