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Treść raportu:

Zarząd PBS Finanse S.A. w Sanoku informuje, że w dniu 22 lipca 2011r. otrzymał zawiadomienie w trybie art.160
ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2005r nr 183 poz.1538 z późn. Zm.) od Prokurenta
–Głównej Księgowej PBS Finanse S.A. Pani Cecylii Potera, iż w dniu 21lipca 2011r. dokonała nabycia w ramach
transakcji giełdowych w Centralnym Domu Maklerskim PEKAO S.A. zakupu 1161szt akcji PBS Finanse S.A. po
cenie 1,05 zł za jedną akcję o łącznej wartości 1 219,05,00 zł. Pani Cecylia Potera przed dokonaną transakcją
zakupu posiadała 1839 akcji Spółki , co stanowiło 0,004% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz dawało
1839 głosów z tych akcji , co stanowi 0,004% udziału w ogólnej liczbie głosów. Prokurent Spółki posiada obecnie
3 000 szt akcji co stanowi 0,006% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz daje prawo do wykonywania 3 000
głosów z tych akcji , co stanowi 0,006 % udziału w ogólnej liczbie głosów.
Podstawę prawną sporządzenia niniejszego raportu stanowi art. 160 ust.4 w zw. z art.1 ust. 1 Ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi w zw. z par.2 ust.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
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