
lnformacje przekazywane KNF na podstawie ań. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r'
o obrocie instrumentami fi nansowymi.
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Lp. ZAKRES INFoRMAcJI PoLADo UzUPEŁNlEN'A

lMlĘ l NAZwlsKo
OSOBY ZOBOWAZA NEJ

Robeń Fiiołek

2

WSKAŻANlE WlĘZl PRAWNEJ

łAcZACEJ o5oBĘ ZoBoWlĄZANĄ

Z EI\I|TENTEI' "

członek Rady NadŻorczej

ll\4lĘ l NAZvVisKo / NA^I/A (FIRMA)

POD'VIIOTU DOKONUJACEGO TRANSAKCJI

NABYClA/ ŻBYC]A -'
Taansakcia zawańa przez osobę zobowiąŻaną
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WSKAZANIE INSTRUIT'{ENTU

FlNANsoWEGo oRAŻ ElMlTENTA,

KTÓRYcH DoTYCZY lNFoRN4Ac.lA
Akcje spółki ED lnvest sA
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DATA I I,4IEJSCE

sPoRŻĄDŻENlA lNFoRLłAoJl 18 WzeŚnis 2012' Warszawa
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OPIS TRANSAKCJI *"

(w pŻypadku y/lększej ilośc] tra nsakcji mozna

w odrębne] tabell zgodnej
ze v!"orem)

DATA
TRANSAKCJI

KUPNO /
sPRŹEDAz WOLUMEN CENA

2412-49-11 Kupno 2500 3,07

2012-OB-12 5000 3,44

2A12-OV13 Kupno 11468 2,41

2A12-09-14 5221

?a12,A9,1/ Kupno 2839 3,13

2012-09,14 2754

7 iVIIEJSCE TRANSAKCJ]'*'

8 TRYB ZAWARCIA TRANSAKCJ1 "** Na rynkU regulowanym' sesyjna zwykła

I INNE LMAGI

10 PODPIS OSOBY ZOBCIA/IAZAN EJ

--,-{r-.l
14

WYRAZA|V ŻGoDE NA PUBLltGcJĘ

DANYCH OSOBOWYCH
TAK

' 1' Ęrb ek zarądu' Rdy 
^ad'ÓI 
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Óloanrxylner ćó €nlJ funkc]e k'e@niĆŻó i pGildgjąĆ6 ślav doŚlęp do in'ormanli po'fny.h oBz końpul6nćir uj

zak.6ie Edeim.Wżńia d.cYz|i dolyćząĄ{h mzlvoju i |xjŃp.ktyw o(lspodalozych ćnńenl.

_ nJ leż y dÓdić iaslep u ią€ info' maci6:
1' ka^sakaja zał]ań. prżaż r$bę za|Meną.
2' ll. śalclaŻó1ada DlżeŻ Ósobc b]istą
3'l.\ar_a'e"n"pLp1p.o'ń'.,lb'pos'edq'l'ÓUc'edn'oronqob*'"Jo'ż''Ą9Lvw!m'łona/ots ||Jb2
ł. ł,n*r.]o '-n,r" i'o"' noa.iol' vJ ilólym osoby wyl €nione w pkl 1 i 2 9ą źłt'nkam' oĘańóvJ żażądżającyĆh lub nadlÓ'uią''th|
s' l,*""k"]" '*"nł b.- i.a.]ol' w klóón' osobi wńiohjÓnr vł pkl 1 i 2 sp{sują iunk.je łie.eoi.le i lsiadają śa' doslep dÓ nńÓmacji

@dn!Ćń o@ kompelenoie w rakl6ie podeim@żn]a derJi dÓlyoząoycll l(wÓ]u i pelsFldyw gńpod.ley.h en'lenla;
s, i..*Jl"l" *'*n" p.* i.a-iÓI' ż dżńlalnóa kló.ć!o osoby wńćnionć fr ph. l i 2' .Ź€l'Lą żFki, albó kłó.ego i er6y Ę ńłnd€u ne


