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Treść raportu:

Zarząd PBS Finanse S.A. w Sanoku informuje, iż w dniu 30 maja 2012 roku otrzymał zawiadomienie w trybie
art.160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku, nr 211 poz. 1384, z późn.
zm.) od osoby zobowiązanej, blisko związanej z Prezesem Zarządu PBS Finanse S.A., w którym osoba
zobowiązana informuje, że w dniu 29.05.2012r. w ramach transakcji giełdowych nabyła 30 133 sztuk akcji Spółki
PBS Finanse Spółka Akcyjna w Sanoku (6 933 sztuk akcji po cenie 0,43 zł za sztukę, 15 000 sztuk akcji po cenie
0,44 zł za sztukę, 8 200 sztuk akcji po cenie 0,45 zł za sztukę) – łączna wartość transakcji wynosiła 13 271,19 zł.
Przed dokonaną transakcją zakupu osoba zobowiązana nie posiadała akcji PBS Finanse Spółka Akcyjna. Łączna
ilość akcji PBS Finanse S.A. będących obecnie w posiadaniu osoby blisko ze mną związanej wynosi 30 133 sztuk,
co stanowi 0,03% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz daje prawo do wykonywania 30 133 głosów z tych
akcji, co stanowi 0,03% udziału w ogólnej liczbie głosów.
Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych.
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