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Zawiadomienia o transakcji na akcjach Spółki  
 
Raport bieżący nr 7/2010 
 
 
Zarząd Impexmetal S.A. informuje, iż w dniu 18 stycznia 2010 roku, Spółka otrzymała zawiadomienia, 

od Członków Zarządu, trzech osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej oraz Prokurenta 

Impexmetal S.A. (łącznie 6 zawiadomień)  w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi, iż spółka Boryszew S.A., będąca w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit a) 

osobą blisko związaną z ww. osobami zobowiązanymi, dokonała transakcji zbycia w dniu 13 stycznia 

2010 roku 4.400.000 sztuk akcji Impexmetal S.A., po średniej cenie 2,50 zł za jedną akcję. Rozliczenie 

transakcji nastąpiło w dniu 13 stycznia 2010 roku. 

Osoby zobowiązane do przekazania informacji nie wyraziły zgody na publikacje danych osobowych.  

           

Podstawa prawna:  

 

Art. 160  ust. 4  Ustawy o obrocie- – informacje o transakcjach osób mających dostęp do informacji 

poufnych  

Piotr Szeliga  - Prezes Zarządu  
Jerzy Popławski- Członek Zarządu 

 

 

 

 

 

 

Notification from  the obliged persons 

 

Current report 3/2009 

 

The Management Board of Impexmetal S.A. informs that on January 15th, 2009 the company 

got the information about the executed transactions on Impexmetal’s S.A. shares, as follows: 

1. Notification from the members of the management board, three persons of supervisory 

board as well as from the proxy of Impexmetal S.A. (6 notifications alltogether) informing 

that the company Boryszew S.A. being (according to the article 160 passage 2 point 4 

letter  a) a close related person with the above mentioned  obliged persons on January 13th 

2009 in a block transactions on the Warsaw Stock Exchange  S.A. in Warsaw disposed 

5,228,758 pcs of Impexmetal’s S.A. shares at the average price of PLN 1.53 for each 

share. The settlement of the transaction was executed on January 14th, 2009. 

 

2. Notification from the member of the supervisory board from as well as from the proxy of 

Impexmetal S.A. (2 notifications altogether) that the company Boryszew Erg S.A., in 

which the obliged persons are in the supervisory management, purchased on January 13th, 

2009 on the Warsaw Stock Exchange  S.A. in Warsaw in block transactions the 5,228,758 

pcs of Impexmetal’s S.A. shares at the average price of PLN 1.53 for each share. The 

settlement of the transaction was executed on January 14th, 2009. 



 

The persons obliged to pass the information haven’t agreed to disclose their personal datas. 

 

Signature:  

Piotr Szeliga - President of the Management Board 

Jerzy Popławski – Member of the Management Board 

 

 


