
 

Informacje przekazywane KNF na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o obrocie instrumentami finansowymi. 

 
Lp. ZAKRES INFORMACJI POLA DO UZUPEŁNIENIA 

1 

IMIĘ I NAZWISKO  

OSOBY ZOBOWIĄZANEJ 

OSOBA ZOBOWIĄZANA 

2 

WSKAZANIE WIĘZI PRAWNEJ 

ŁĄCZACEJ OSOBĘ ZOBOWIĄZANĄ  

Z EMITENTEM * 

CZŁONEK ZARZĄDU 

3 

IMIĘ I NAZWISKO / NAZWA (FIRMA) 

PODMIOTU DOKONUJĄCEGO TRANSAKCJI 

NABYCIA / ZBYCIA ** 

Transakcje nabycia przez osobę zobowiązaną 

4 

WSKAZANIE INSTRUMENTU 

FINANSOWEGO ORAZ EMITENTA, 

KTÓRYCH DOTYCZY INFORMACJA 

Akcje ED invest S.A 

5 

DATA I MIEJSCE  

SPORZĄDZENIA INFORMACJI 

23.01.2013 roku, Warszawa 

DATA 
TRANSAKCJI 

KUPNO / 
SPRZEDAś 

WOLUMEN CENA 

6 

OPIS TRANSAKCJI ***  
 

(w przypadku większej ilości transakcji moŜna 
je opisać  
w odrębnej tabeli zgodnej  
ze wzorem) 

27.12.2012 

28.12.2012 

 

kupno 

kupno 

 

2815 

1250 

 

3,63 

4,10 

7 MIEJSCE TRANSAKCJI **** GPW 

8 TRYB ZAWARCIA TRANSAKCJI ***** Sesja zwykła 

9 INNE UWAGI --------- 

10 PODPIS OSOBY ZOBOWIĄZANEJ  

11 

WYRAśAM ZGODĘ NA PUBLIKACJĘ 

DANYCH OSOBOWYCH 

NIE ****** 

* 1. członek zarządu, rady nadzorczej; 
 2. prokurent; 
 3. inne osoby pełniące w strukturze organizacyjnej emitenta funkcje kierownicze i posiadające stały dostęp do informacji poufnych oraz kompetencje w 
     zakresie podejmowania decyzji dotyczących rozwoju i perspektyw gospodarczych emitenta. 
 

**  naleŜy dodać następujące informacje: 
 1. transakcja zawarta przez osobę zobowiązaną; 
 2. transakcja zawarta przez osobę bliską; 
 3. transakcja zawarta przez podmiot bezpośrednio lub pośrednio kontrolowany przez osoby wymienione w pkt. 1 lub 2; 
 4. transakcja zawarta przez podmiot, w którym osoby wymienione w pkt. 1 i 2 są członkami organów zarządzających lub nadzorujących; 

5. transakcja zawarta przez podmiot, w którym osoby wymienione w pkt 1 i 2 sprawują funkcje kierownicze i posiadają stały dostęp do informacji 
    poufnych oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji dotyczących rozwoju i perspektyw gospodarczych emitenta; 

 6. transakcja zawarta przez podmiot, z działalności którego osoby wymienione w pkt. 1 i 2, czerpią zyski, albo którego interesy są równowaŜne  
        z interesami tych osób. 
 

***  w przypadku kilku transakcji zawartych jednego dnia moŜna podać łączny wolumen kupna albo łączny wolumen sprzedaŜy i średnią cenę transakcji. 
 

**** 1. GPW; 
 2. CeTO; 
 3. inne. 
 

***** 1. na rynku regulowanym:   a. sesyjna zwykła, 
b. sesyjna pakietowa, 
c. pakietowa pozasesyjną, 
d. inne; 

 2. poza rynkiem regulowanym:  a. umowa cywilnoprawna (kupno-sprzedaŜ, zamiana, darowizna etc.), 
     b. inna czynność prawna. 
 

****** niepotrzebne skreślić. 


