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Skrócona nazwa emitenta
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Temat

Informacja o transakcji osoby mającej dostęp do informacji poufnych - korekta

Podstawa prawna

Art. 160 ust 4 Ustawy o obroc ie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacj i poufnych

Treść raportu:

Zarząd ZPUE Spółka Akcyjna we Włoszczowie informuje, że raport bieżący nr 41/2012 z dnia  29.10.2012r. – 

zawierający informacje o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych, określał przedział czasu, w 

którym zostały dokonane transakcje, zamiast wskazywać poszczególne daty dokonania sprzedaży akcji ZPUE S.A. 

Z uwagi na powyższe, Zarząd Spółki niniejszym dokonuje korekty powyższego raportu w tym zakresie, że 

wskazując datę sprzedaży, ilość zakupionych akcji w danym dniu sesyjnym oraz średnią jednostkową cenę 

zakupu z danego dnia.

Treść raportu przed dokonaniem korekty brzmi:

„Zarząd ZPUE Spółka Akcyjna we Włoszczowie informuje, iż Spółka w dniu 29 października 2012 r. otrzymała od 

jednego z członków rady nadzorczej Emitenta zawiadomienie, złożone w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi, wskazujące na okoliczność zbycia przez tego członka organu nadzoru 564 sztuk akcji 

ZPUE S.A. za łączną cenę 130 169,40 zł. Akcje zostały zbyte w wyniku transakcji sesyjnych zwykłych zawartych na 

rynku giełdowym w dniach 22.10.2012r., 23.10.2012r. oraz 25.10.2012r., po średniej jednostkowej cenie za jedną 

akcję 230,80 zł.

Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych.” 

Treść raportu po korekcie brzmi:

„Zarząd ZPUE Spółka Akcyjna we Włoszczowie informuje, iż Spółka w dniu 29 października 2012 r. otrzymała od 

jednego z członków rady nadzorczej Emitenta zawiadomienie, złożone w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi, wskazujące na okoliczność zbycia przez tego członka organu nadzoru 564 sztuk akcji 

ZPUE S.A. za łączną cenę 130 169,40 zł. Akcje zostały zbyte w wyniku transakcji sesyjnych zwykłych zawartych na 

rynku giełdowym w dniach 22.10.2012r., 23.10.2012r. oraz 25.10.2012r.

Szczegóły transakcji, tj. data sprzedaży, łączna ilość akcji sprzedanych w danym dniu, średnia jednostkowa cena 

sprzedaży z dnia oraz kurs EUR z dnia sprzedaży, przedstawiają się następująco:

2012-10-22      300 szt.   230,33 zł. (kurs EUR z dnia 22.10.2012r. 4,1056 zł.) 

2012-10-23        70 szt.    232,00 zł. (kurs EUR z dnia 23.10.2012r. 4,1266 zł.)

2012-10-25      194 szt.    233,75 zł. (kurs EUR z dnia 22.10.2012r. 4,1430 zł.)

Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych.”
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2012-12-12 Andrzej Grzybek Prezes Zarządu
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