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Raport bieżący nr:  50/2014 
 

Data:    2014-10-03 
 

Skrócona nazwa emitenta: ”FERRUM” S.A. 
 

Temat:  Otrzymanie zawiadomień na podstawie art. 160 ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi 

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

informacji poufnych 

 

Treść raportu: 

Działając na podstawie art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi 

(Ustawa o obrocie), Zarząd "FERRUM" S.A. ("Spółka”) informuje, że w dniu 3 października 2014 roku do Spółki 

wpłynęły od dwóch członków Rady Nadzorczej Spółki łącznie cztery zawiadomienia o transakcjach na akcjach 

Spółki sporządzone w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie. 

 

W dwóch zawiadomieniach ww. członkowie Rady Nadzorczej poinformowali o nabyciu w dniu 30 września 2014 

roku przez ten sam podmiot blisko z nimi związany w transakcjach zawartych na rynku regulowanym na Giełdzie 

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) 400.000 akcji Spółki po cenie 5,20 zł za jedną akcję. 

 

W trzecim i czwartym zawiadomieniu jeden z ww. członków Rady Nadzorczej Spółki poinformował dodatkowo 

o odpowiednio: 

- zbyciu w dniu 30 września 2014 roku przez inny niż ww. podmiot blisko z nim związany w transakcji zawartej na 

rynku regulowanym na GPW 300.000 akcji Spółki po cenie 5,20 zł za jedną akcję; 

- zbyciu w dniu 30 września 2014 roku przez inny niż powyższe podmiot blisko z nim związany w transakcji 

zawartej na rynku regulowanym na GPW 100.000 akcji Spółki po cenie 5,20 zł za jedną akcję. 

 

Osoby, których dotyczą zawiadomienia nie wyraziły zgody na przekazanie do publicznej wiadomości danych 

określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przekazywania i udostępniania 

informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób 

posiadających dostęp do określonych informacji poufnych. 

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 

 

Data Stanowisko / funkcja Imię i nazwisko 

2014-10-03 Prezes Zarządu Konrad Miterski 

2014-10-03 Wiceprezes Zarządu Jacek Podwiński 

 


