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Powiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

Podstawa prawna

Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść raportu:

Zarząd Spółki ELZAB S.A. informuje, że dnia 02.08.2017 roku wpłynęło do Spółki powiadomienie od Spółki 
Comp S.A. z siedzibą w Warszawie, jako podmiotu blisko związanego z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze 
w Spółce o transakcji dokonanej na akcjach Spółki, przekazane na podstawie art. 19 ust. 1 w zw. z ust. 7 pkt a) 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć 
na rynku. 

Treść zawiadomienia znajduje się w załączeniu niniejszego raportu. 
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Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkc ja Podpis

2017-08-02 Krzysztof Urbanowicz Prezes Zarządu

2017-08-02 Jerzy Popławski Wiceprezes Zarządu
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Powiadomienie o transakcji/transakcjach*, o którym mowa

w art. 19 ust. l rozporządzenia MAR
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Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze/osoby blisko z nią związanej

Nazwa/Nazwi sko COMP SPÓŁKA AKCYJNA

Powód powiadomienia

Stanowisko/status

Pierwotne powiadomienie/zmiana

Powiadomienie dotyczy osoby blisko związanej z

następującymi osobami pełniącymi funkcje zarządcze:
Andrzej Wawer - Członek Rady Nadzorczej Emitenta
Jarosław Wilk - Sekretarz Rady Nadzorczej Emitenta

Zawiadomienie pierwotne

Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego
aukcje lub monitorującego aukcje

Nazwa

LEI

Zakłady Urządzeń Komputerowych „Elzab" Spółka Akcyjna

259400ULGKWTD96ABA70

Szczegółowe informacje dotyczące transakcji: rubrykę tę należy wypełnić dla (i) każdego
rodzaju instrumentu; (ii) każdego rodzaju transakcji; (iii) każdej daty; oraz (iv) każdego
miejsca, w którym przeprowadzono transakcje

Opis instrumentu finansowego,

rodzaj instrumentu

Kod identyfikacyjny
Rodzaj transakcji

Cena i wolumen

Informacje zbiorcze

Łączny wolumen

Cena

Data transakcji

Miejsce transakcji

Akcje
ISIN: PLELZAB0001

Ustanowienie zastawu rejestrowego na Akcjach należących

do osoby, o której mowa powyżej w pkt l lit a)

Cena

Nie dotyczy
Wolumen

3.719.009

3.719.009

Nie dotyczy

31 lipca 2017 roku

Poza systemem obrotu

Niepotrzebne skreślić
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