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Skrócona nazwa emitenta
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Temat

Obrót akcjami przez członka organu nadzorczego Emitenta.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o oferc ie - informacje poufne

Treść raportu:

Działając na podstawie § 5.1  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji 

bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za 

równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 

Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259),Zarząd Eurotel S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że zgodnie z art. 160 

ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w dniu dzisiejszym tj. 15 czerwca 2015 roku wpłynęła do 

Spółki informacja od osoby wchodzącej w skład organu nadzorczego Emitenta o dokonanych transakcjach na 

rynku regulowanym podczas sesji zwykłych na GPW mających za przedmiot: 

1. sprzedaż w dniu  08.06.2015 roku 212 sztuk akcji  Spółki za średnią cenę jednostkową 14,14 zł.  

2. sprzedaż w dniu  09.06.2015 roku 467 sztuk akcji  Spółki za średnią cenę jednostkową 14,22 zł.   

3. sprzedaż w dniu  11.06.2015 roku  358 sztuk akcji Spółki za średnią cenę jednostkową  14,17 zł.     

4. sprzedaż w dniu  12.06.2015 roku  156 sztuk akcji Spółki za średnią cenę jednostkową  14,17 zł.     

W sumie  sprzedano  1 193 sztuk akcji, które  stanowią  0,032% kapitału zakładowego i dają prawo do tylu głosów 

na WZA.
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PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkc ja Podpis

2015-06-15 Tomasz Basiński Wiceprezes Zarządu

2015-06-15 Krzysztof Stepokura Prezes Zarządu
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