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Treść raportu:
Zarząd AC S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu, na podstawie § 2 ust. 5
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie
przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami
finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp
do określonych informacji poufnych w związku z art. 160 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, zgodnie z którym na osobach,
które zawarły na własny rachunek transakcje nabycia lub zbycia akcji, których suma
wartości nie przekroczyła w roku 2013 kwoty 5.000 euro, spoczywa obowiązek
przekazania informacji o tych transakcjach najpóźniej do dnia 31 stycznia roku
następującego po roku, w którym transakcje zostały zawarte, zawiadomienia od
osoby, która posiada stały dostęp do informacji poufnych dotyczących bezpośrednio
lub pośrednio AC S.A. oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji
wywierających wpływ na jego rozwój i perspektywy prowadzenia działalności
gospodarczej.
Zawiadomienie dotyczy sprzedaży:
 w dniu 29.05.2013 r. 200 akcji AC S.A. po 34,90 zł,
 w dniu 29.05.2013 r. 14 akcji AC S.A. po 35,80 zł,
 w dniu 29.05.2013 r. 86 akcji AC S.A. po 35,70 zł,
 w dniu 11.06.2013 r.
2 akcje AC S.A. po 35,20 zł,
 w dniu 11.06.2013 r. 70 akcji AC S.A. po 35,00 zł,
 w dniu 11.06.2013 r. 128 akcje AC S.A. po 34,90 zł.
Transakcji sprzedaży dokonano na rynku
Wartościowych w Warszawie S.A. (sesja zwykła).
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Osoba obowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikację
danych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia z dnia 15 listopada 2005
r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach
instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób
posiadających dostęp do określonych informacji poufnych.
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