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Treść raportu:

Zarząd PBS Finanse S.A. w Sanoku informuje, że w dniu 7 listopada 2011 roku otrzymał zawiadomienia o nabyciu
akcji Spółki przez następujące osoby:
1. Pan Wojciech Błaż, Przewodniczący Rady Nadzorczej, nabył w dniu 2 listopada 2011 roku, w związku z
rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego, 3.500 akcji serii G Emitenta w cenie 0,32 zł za jedną akcję.
Łączna wartość transakcji wyniosła 1.120,00 złotych. Nabycie akcji nastąpiło w wyniku ich objęcia w trybie oferty
publicznej.
Ponadto Pan Wojciech Błaż zawiadomił Emitenta w tym samym dniu, że osoba blisko z nim związana,
Podkarpacki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sanoku, w którym pełni on funkcję Wiceprezesa Zarządu, nabyła w
dniu 2 listopada 2011 roku, w związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego, 36.976.153 akcje serii G
Emitenta w cenie 0,32 zł za jedną akcję. Łączna wartość transakcji wyniosła 11.832.368,96 złotych. Nabycie akcji
nastąpiło w wyniku ich objęcia w trybie oferty publicznej.
2. Pan Bogusław Stabryła, członek Rady Nadzorczej, nabył w dniu 2 listopada 2011 roku, w związku z rejestracją
podwyższenia kapitału zakładowego, 1.200 akcji serii G Emitenta w cenie 0,32 zł za jedną akcję. Łączna wartość
transakcji wyniosła 384,00 złote. Nabycie akcji nastąpiło w wyniku ich objęcia w trybie oferty publicznej.
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