
 

        
Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. - zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji 

dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta

                                Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji 

poufnych

Zarząd Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał 

zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od Pana Rafała 

Abratańskiego, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta. 

Niniejsze zawiadomienie dotyczy transakcji:

I. Kupna przez Dom Maklerski IDM S.A - osobę blisko związaną z zawiadamiającym, podczas sesji na Giełdzie
Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, akcji spółki Polski Koncern Mięsny DUDA S.A.:

a) w liczbie 3 053 (słownie: trzech tysięcy pięćdziesięciu trzech) sztuk w średniej cenie 3,42 zł (słownie: trzy
 złote czterdzieści dwa grosze) za jedną akcję – 14 lipca 2008 r.;

b) w liczbie 2 997 (słownie: dwóch tysięcy dziewięciuset dziewięćdziesięciu siedmiu) sztuk w średniej cenie
3,37 zł (słownie: trzy złote trzydzieści siedem groszy) za jedną akcję – 15 lipca 2008 r.;

c) w liczbie 1 510 (słownie: jednego tysiąca pięciuset dziesięciu) sztuk w średniej cenie 3,38 zł (słownie: trzy
 złote trzydzieści osiem groszy) za jedną akcję – 16 lipca 2008 r.;

d) w liczbie 2 886 (słownie: dwóch tysięcy ośmiuset osiemdziesięciu sześciu) sztuk w średniej cenie 3,50 zł
(słownie: trzy złote pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję – 17 lipca 2008 r.;

e) w liczbie 3 341 (słownie: trzech tysięcy trzystu czterdziestu jeden) sztuk w średniej cenie 3,42 zł (słownie:
trzy złote czterdzieści dwa grosze) za jedną akcję – 18 lipca 2008 r.;

II. Sprzedaży przez Dom Maklerski IDM S.A - osobę blisko związaną z zawiadamiającym, podczas sesji na Giełdzie 

Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, akcji spółki Polski Koncern Mięsny DUDA S.A.:

a) w liczbie 2 821 (słownie: dwóch tysięcy ośmiuset dwudziestu jeden) sztuk w średniej cenie 3,58 zł (słownie:
trzy złote pięćdziesiąt osiem groszy) za jedną akcję – 14 lipca 2008 r.;

b) w liczbie 2 994 (słownie: dwóch tysięcy dziewięciuset dziewięćdziesięciu czterech) sztuk w średniej cenie
3,47 zł (słownie: trzy złote czterdzieści siedem groszy) za jedną akcję – 15 lipca 2008 r.;
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c) w liczbie 3 000 (słownie: trzech tysięcy) sztuk w średniej cenie 3,45 zł (słownie: trzy złote czterdzieści pięć
groszy) za jedną akcję – 16 lipca 2008 r.;

d) w liczbie 400 (słownie: czterystu) sztuk w średniej cenie 3,52 zł (słownie: trzy złote pięćdziesiąt dwa grosze)
za jedną akcję – 17 lipca 2008 r.;

e) w liczbie 3 000 (słownie: trzech tysięcy)  sztuk w średniej cenie 3,56 zł (słownie: trzy złote pięćdziesiąt sześć
groszy) za jedną akcję – 18 lipca 2008 r.;

 


