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Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakc jach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść  raportu:

Zarząd ZPUE S.A. we Włoszczowie informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęły następujące 
zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie:
1) zawiadomienie Prezesa Rady Nadzorczej Bogusława Wypychewicza jako osoby zobowiązanej o transakcji 
zawartej przez KORONEA S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu, adres: rue Aldringen 23, L-1118 Luksemburg 
(transakcja zawarta przez podmiot bezpośrednio kontrolowany przez osobę zobowiązaną, w którym osoba 
zobowiązana jest członkiem organów zarządzających). Transakcja polegała na wniesieniu na pokrycie 
podwyższonego kapitału spółki KORONEA S.à r.l. 50.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A stanowiących 
3,57% kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 13,89% głosów na walnym zgromadzeniu ZPUE S.A. oraz 
15.584 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 1,11 % w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających 
do 0,87 % głosów na walnym zgromadzeniu ZPUE S.A. Nabycie praw z 50.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych 
serii A  nastąpiło w związku z zawarciem umowy przeniesienia własności akcji i wydania dokumentów akcji w dniu 
22 czerwca 2012 r. a  nabycie praw z 15.584 akcji zwykłych z chwilą zapisu na rachunku papierów wartościowych 
spółki Koronea S.à r.l., tj. w dniu 25 czerwca 2012 r. Cena za 50.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A 
wynosiła 441.500,00 zł oraz 137.606,72 zł za 15.584 akcje zwykłe na okaziciela. Transakcja nabycia akcji zgodnie z
art. 451 k.s.h. miała miejsce poza rynkiem regulowanym, w Luksemburgu.
2) zawiadomienie Małgorzaty Wypychewicz - Wiceprezes Rady Nadzorczej oraz osoba bliska Bogusława 
Wypychewicza – Prezesa Rady Nadzorczej o transakcji zawartej przez KORONEA S.à r.l. z siedzibą w 
Luksemburgu, adres: rue Aldringen 23, L-1118 Luksemburg (transakcja zawarta przez podmiot bezpośrednio 
kontrolowany przez osobę bliską osoby zobowiązanej, w którym osoba bliska osoby zobowiązanej jest członkiem 
organów zarządzających). Transakcja polegała na wniesieniu na pokrycie podwyższonego kapitału spółki 
KORONEA S.à r.l. 23.900 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A stanowiących 1,7% kapitale zakładowym 
Spółki i uprawniających do 6,64 % głosów na walnym zgromadzeniu ZPUE S.A. oraz 15.905 akcji zwykłych na 
okaziciela Spółki, stanowiących 1,14 % w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 0,88% głosów na 
walnym zgromadzeniu ZPUE S.A. Nabycie praw z 23.900 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A  nastąpiło w 
związku z zawarciem umowy przeniesienia własności akcji i wydania dokumentów akcji w dniu 22 czerwca 2012 r. 
a  nabycie praw z 15.905 akcji zwykłych z chwilą zapisu na rachunku papierów wartościowych spółki Koronea S.à 
r.l., tj. w dniu 25 czerwca 2012 r. Cena za 23.900 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A wynosiła 211.037,00 zł 
oraz 140.441,15 zł za 15.905 akcji zwykłych na okaziciela. Transakcja nabycia akcji zgodnie z art. 451 k.s.h. miała 
miejsce poza rynkiem regulowanym, w Luksemburgu.
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2012-06-27 Mariusz Synowiec Członek Zarządu
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