
Informacje o transakcjach osób posiadających dostęp do informacji poufnych 
 
Raport bieżący nr 13/2016 z dnia 19 maja 2016 roku 

 
Podstawa prawna:  
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji 
poufnych  
 

Zarząd ALUMETAL S.A. („Spółka”, „Emitent”) wypełniając obowiązek wynikający z art. 160 
ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi podaje do publicznej 
wiadomości, iż w dniu 19 maja 2016 r. otrzymał 2 zawiadomienia odnoszące się do zawarcia transakcji 
na akcjach Spółki o treści jak następuje:  
 

1. Zawiadomienie nadesłane przez prokurenta ALUMETAL S.A.: 

„Niniejszym na podstawie art. 160 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie 
instrumentami finansowymi oraz § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 
roku w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami 
finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych 
informacji poufnych, działając jako prokurent ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach zawiadamiam, 
że w dniu 17 maja 2016 roku na zwykłej sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów 
Wartościowych w Warszawie dokonałem transakcji sprzedaży 3.500 akcji zwykłych na okaziciela 
ALUMETAL S.A., po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 53,50 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy złote 
pięćdziesiąt groszy). Łączna cena sprzedaży wyniosła 187.250 zł (słownie: sto osiemdziesiąt siedem 
tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych zero groszy), co oznacza że wartość w/w transakcji przekracza 
wartość 5.000 € przeliczoną według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, 
obowiązujący w dniu zawarcia w/w transakcji. 

Na podstawie § 3 ust. 2 w/w. Rozporządzenia nie wyrażam zgody na przekazanie 
do publicznej wiadomości mojego imienia i nazwiska jako osoby przekazującej niniejszą informację. 
 

Sporządzono w Kętach dnia 19.05.2016 r.”; 
 

2. Zawiadomienie nadesłane przez osobę posiadającą stały dostęp do informacji poufnych 
ALUMETAL S.A.: 

„Niniejszym na podstawie art. 160 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie 
instrumentami finansowymi oraz § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 
roku w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami 
finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych 
informacji poufnych, działając jako osoba posiadająca stały dostęp do informacji poufnych 
ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach, zawiadamiam, że w dniu 13 maja 2016 roku na zwykłej sesji 
giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie dokonałem 
transakcji sprzedaży 5.778 akcji zwykłych na okaziciela ALUMETAL S.A., po średniej cenie jednostkowej 
wynoszącej 51,96 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy). 
Łączna cena sprzedaży wyniosła 300.206 zł (słownie: trzysta tysięcy dwieście sześć złotych zero groszy), 
co oznacza że wartość w/w transakcji przekracza wartość 5.000 € przeliczoną według kursu średniego 
ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący w dniu zawarcia w/w transakcji. 

Na podstawie § 3 ust. 2 w/w. Rozporządzenia nie wyrażam zgody na przekazanie 
do publicznej wiadomości mojego imienia i nazwiska jako osoby przekazującej niniejszą informację. 

Sporządzono w Kętach dnia 19.05.2016 roku”. 


