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                                             Wysogotowo 31.01.2007r. 
Do: 
Raport przekazany do KNF 
 
Raport bieżący: 10/2007 
 
 
Dotyczy:  Złożenie oświadczeń przez osoby zobowiązane 
 

 

 

 

Treść: 

Zarząd PBG S.A. informuje, że w dniu 31 stycznia 2007  otrzymał oświadczenie o 

dokonanych w 2006 roku transakcjach na papierach wartościowych PBG S.A. przez 

Wiceprezesa Zarządu – Przemysława Szkudlarczyka: 

- sprzedaży 35 akcji zwykłych na okaziciela w obrocie giełdowym w cenie 130 zł za 

akcję w dniu 6 marca 2006 roku,  

- objęciu w dniu 12 września 2006 roku, od subemitenta 4.813 akcji zwykłych na 

okaziciela w ramach programu motywacyjnego w cenie 1,12 zł za akcję. 

 

Jednocześnie Zarząd PBG S.A. informuje, że otrzymał informację o dokonaniu w roku 

2006 następujących transakcji na akcjach PBG S.A. przez: 

 

1) osoby zobowiązane, wchodzące w skład Zarządu Spółki: 

- objęciu w dniu 12 września 2006 roku, od subemitenta 4.625 akcji zwykłych na 

okaziciela w ramach programu motywacyjnego w cenie 1,12 zł za akcję; 

- objęciu w dniu 12 września 2006 roku, od subemitenta 3.125 akcji zwykłych na 

okaziciela w ramach programu motywacyjnego w cenie 1,12 zł za akcję; 

 

2) osoby zobowiązane, pełniące funkcję Prokurenta: 

- objęciu w dniu 12 września 2006 roku, od subemitenta 820 akcji zwykłych na 

okaziciela w ramach programu motywacyjnego w cenie 1,12 zł za akcję; 
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- sprzedaży 80 akcji zwykłych na okaziciela w obrocie giełdowym w cenie 166,50 zł za 

akcję w dniu 8 sierpnia 2006 roku oraz objęciu w dniu 12 września 2006 roku, od 

subemitenta 820 akcji zwykłych na okaziciela w ramach programu motywacyjnego w 

cenie 1,12 zł za akcję; 

 

3) osobę zobowiązaną, wchodzącą w skład Rady Nadzorczej, o  sprzedaży 50 akcji 

zwykłych na okaziciela w obrocie giełdowym w cenie 243,00 zł za akcję w dniu 17 

października 2006 roku oraz objęciu w dniu 12 września 2006 roku, od subemitenta 

4.219 akcji zwykłych na okaziciela w ramach programu motywacyjnego w cenie 1,12 

zł za akcję; 

 

 

Podstawa prawna:  

 § 3 ust.1 Rozporządzenia z dnia 15 listopada 2005 roku w sprawie przekazywania i 

udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz 

zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych 

informacji poufnych 

 

 

Podpis osoby upoważnionej: 
Magdalena Eckert-Boruta 
 

 

 

 


