RB Nr 15 - Powiadomienie o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki
zarządcze (29.06.2018)
Zarząd STALPRODUKT S.A. (dalej „Emitent”) informuje, iż w dniu 29 czerwca 2018 roku
do Spółki wpłynęło od osoby pełniącej obowiązki zarządcze tj. od Prezesa Zarządu Piotra
Janeczka powiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku oraz
uchylające dyrektywę 2003/6/WE parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji
2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE. (Rozporządzenie MAR), informujące o:
pośrednim nabyciu akcji Emitenta na skutek uzyskania statusu podmiotu dominującego
względem spółki STALNET sp. z o.o., tj. w wyniku nabycia przez Piotra Janeczka wspólnie
z osobą, o której mowa w art. 87 ust.4 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz
o spółkach publicznych większości udziałów w spółce STALNET sp. z o.o..
Poniżej ww. powiadomienie.
Podstawa prawna: Art. 19 ust.3 Rozporządzenia MAR

Bochnia, 29 czerwca 2018 roku

Powiadamianie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki
zarządcze i osoby blisko z nimi związane1
(art. 19 ust.1 rozporządzenia MAR)

1

Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze/osoby blisko z nią związanej

a)

Nazwa/Nazwisko

2

Powód powiadomienia

a)

Stanowisko/status

Prezes Zarządu

b)

Pierwotne
powiadomienie/z
miana

Pierwotne powiadomienie

3

Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej,
prowadzącego aukcje lub monitorującego aukcje

a)

Nazwa

STALPRODUKT SPÓŁKA AKCYJNA

b)

LEI

259400G3VZSFRY2L7050

4.1

Szczegółowe informacje dotyczące transakcji: rubrykę tę należy wypełnić dla
(i) każdego rodzaju instrumentu; (ii) każdego rodzaju transakcji; (iii) każdej
daty; oraz (iv) każdego miejsca, w którym przeprowadzono transakcje

a)

Opis instrumentu
finansowego,
rodzaj
instrumentu
Kod
identyfikacyjny

b)

1

Rodzaj transakcji

Piotr Janeczek

Akcje zwykłe na okaziciela PLSTLPD00017
Akcje imienne uprzywilejowane: PLSTLPD00025
Akcje imienne nieuprzywilejowane PLSTLPD00033

Nabycie pośrednie na skutek uzyskania wspólnie z osobą,
o której mowa w art. 87 ust. 4 punkt 1 ustawy o ofercie
publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o
spółkach publicznych, (nie będącą jednocześnie osobą blisko
związaną w rozumieniu rozporządzenia MAR)
statusu
podmiotu dominującego względem spółki STALNET sp. z
o.o. tj. nabycia w ten sposób (bez udziału osoby zarządzającej)

Wysyłane do KNF na adres: notyfikacje.art.19mar@knf.gov.pl oraz do Spółki

większości udziałów w spółce STALNET sp. z o.o.
Cena

Wolumen

PLSTLPD00017:
0

73.560

ze względu na sposób nabycia (pośrednie nabycie przez osobę,
o której mowa w art. 87 ust.4 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej)

c)

Cena i wolumen

PLSTLPD00025:
0
62.002
ze względu na sposób nabycia (pośrednie nabycie przez osobę, o
której mowa w art. 87 ust.4 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej)
PLSTLPD00033:
0

2

ze względu na sposób nabycia (pośrednie nabycie przez osobę,
o której mowa w art. 87 ust.4 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej)

Informacje
zbiorcze
d)

- Łączny
wolumen
- Cena

135.564
0 PLN
ze względu na sposób nabycia (pośrednie nabycie przez osobę, o
której mowa w art. 87 ust.4 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej)
2018-06-29

e)

Data transakcji

f)

Miejsce transakcji Poza obrotem

……………………………………….
Piotr Janeczek

