Data sporządzenia:

2015-01-28

Skrócona nazwa emitenta:

PZU SA

Raport Bieżący Nr 8/2015
Temat:

Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane
przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej
Spółki

Podstawa prawna:
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osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:
Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej („PZU SA”, „Spółka”) informuje, że w dniu 28 stycznia
2015 roku otrzymał w trybie art. 160 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi („ustawa o obrocie”) zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki zawartych
przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki.
Z przedmiotowego zawiadomienia wynika, iż osoba blisko związana z członkiem Rady Nadzorczej Spółki:
•

w dniu 26 stycznia 2015 roku nabyła 200 akcji PZU SA za średnią cenę 502,31 zł za akcję oraz w tym
samym dniu zbyła 1 kontrakt terminowy na akcje PZU SA za cenę 50 245,00 zł,

•

w dniu 27 stycznia 2015 roku nabyła 9 045 akcji PZU SA za średnią cenę 501,73 zł za akcję, a także
3 kontrakty terminowe na akcje PZU SA za średnią cenę 50 218,33 zł za kontrakt i 1 kontrakt terminowy
na akcje PZU SA za cenę 50 300,00 zł oraz w tym samym dniu zbyła 8 745 akcji PZU SA za średnią cenę
499,32 zł za akcję, a także 7 kontraktów terminowych na akcje PZU SA za średnią cenę 49 830,00 zł
za kontrakt.

Wszystkie transakcje zostały zawarte w trybie sesji zwykłych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Informacja, o której mowa w art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie została sporządzona w dniu 28 stycznia
2015 roku w Warszawie.
Osoba obowiązana do przekazania ww. informacji nie wyraziła zgody na publikację danych, o których mowa
w § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania
informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy
osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych.

