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Temat: Zawiadomienie o transakcjach na akcjach SEKO S.A. dokonanych w 2012 

roku przez osoby zobowiązane  

 

Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób 

mających dostęp do informacji poufnych 

 

Treść raportu:  

Zarząd SEKO S.A. (Spółka lub Emitent) z siedzibą w Chojnicach informuje, iż w dniu 28 

stycznia 2013 r. do Spółki wpłynęły następujące zawiadomienia sporządzone w trybie 

art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Ustawa o 

obrocie) dotyczące transakcji na akcjach Spółki dokonanych w 2012 r. przez osoby 

zobowiązane: 

 

1. Członek Rady Nadzorczej Spółki poinformował, iż w 2012 r. w drodze transakcji 

sesyjnych zwykłych na rynku GPW zakupił 6 819 akcji Spółki. Transakcje miały miejsce 

w następujących dniach: 

- w dniu 18.07.2012 r. – 2 670 akcji po średniej cenie 2,66 zł za akcję, 

- w dniu 19.07.2012 r. – 2 649 akcji po średniej cenie 3,00 zł za akcję, 

- w dniu 10.09.2012 r. – 1 500 akcji po średniej cenie 3,03 zł za akcję. 

 

2. Członek Rady Nadzorczej Spółki poinformował, iż osoba mu bliska (w rozumieniu art. 

160 Ustawy o obrocie) w 2012 r. w drodze transakcji sesyjnych zwykłych na rynku GPW 

zakupiła 6 819 akcji Spółki. Transakcje odbyły się w terminach i po cenach wskazanych 

w punkcie 1 powyżej.  

 

3. Członek Zarządu Spółki poinformował, iż osoba mu bliska (w rozumieniu art. 160 

Ustawy o obrocie) w 2012 r. w drodze transakcji sesyjnych zwykłych na rynku GPW 

zakupiła 6 819 akcji Spółki. Transakcje odbyły się w terminach i po cenach wskazanych 

w punkcie 1 powyżej. 

 

4. Członek Zarządu Spółki poinformował, iż w 2012 r. w drodze transakcji sesyjnych 

zwykłych na rynku GPW zakupił 6 926 akcji Spółki. Transakcje miały miejsce w 

następujących dniach: 

- w dniu 24.07.2012 r. – 410 akcji po średniej cenie 2,48 zł za akcję, 

- w dniu 25.07.2012 r. – 1 351 akcji po średniej cenie 2,49 zł za akcję, 

- w dniu 26.07.2012 r. – 50 akcji po cenie 2,48 zł za akcję, 

- w dniu 6.09.2012 r. – 197 akcji po średniej cenie 2,71 zł za akcję, 

- w dniu 10.09.2012 r. – 715 akcji po średniej cenie 3,02 zł za akcję, 
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- w dniu 11.09.2012 r. – 2 403 akcje po średniej cenie 2,99 zł za akcję, 

- w dniu 12.09.2012 r. – 1 800 akcji po średniej cenie 2,84 zł za akcję. 
 

5. Członek Rady Nadzorczej Spółki poinformował, iż osoba mu bliska (w rozumieniu art. 

160 Ustawy o obrocie) w 2012 r. w drodze transakcji sesyjnych zwykłych na rynku GPW 

zakupiła 6 926 akcji Spółki. Transakcje odbyły się w terminach i po cenach wskazanych 

w punkcie 4 powyżej. 

 

Wartość transakcji dokonanych przez poszczególne osoby nie przekroczyła 5.000 EUR.  

Osoby, które złożyły wyżej wymienione zawiadomienia, nie wyraziły zgody na 

publikację danych osobowych.  

 
 


