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Zawiadomienie na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Podstawa prawna

Art. 160 ust 4 Ustawy o obroc ie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacj i poufnych

Treść raportu:

Zarząd Zamet Industry S.A. ("Emitent") informuje o otrzymaniu od Pana Tomasza Domogały - Przewodniczącego 
Rady Nadzorczej Emitenta ("Zawiadamiający"), zawiadomienia z dnia 24 stycznia 2014 r. na podstawie Art. 160 
ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ("ustawa"), w którym Zawiadamiający poinformował o zawarciu 
przez spółkę Equity III TDJ Estate Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Tychach, spełniającą kryterium osoby blisko 
związanej z Zawiadamiającym w rozumieniu art. 160 ust.2 pkt 4 lit. b ustawy, transakcji nabycia 3.852.000 akcji 
zwykłych na okaziciela spółki Zamet Industry S.A., stanowiących 4% kapitału zakładowego tej spółki. Nabycie 
wymienionych akcji nastąpiło za cenę 4,29 zł za jedną akcję, w wyniku zawarcia przez Equity III TDJ Estate Sp. z 
o.o. S.K.A. w dniu 23 stycznia 2014 r. dwóch transakcji pakietowych pozasesyjnych. 

Emitent wyjaśnia, że o w/w transakcji raportował na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i 
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych w raportach bieżących nr 7/2014, 8/2014 oraz 9/2014.

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w związku z § 3 ust. 1 
Rozporządzenia Ministra Finansów 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.
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