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Temat

Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Podstawa prawna

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakc jach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść  raportu:

Zarząd Comp Spółka Akcyjna (dalej „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie w trybie 

art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od Prezesa Zarządu Emitenta o następującej treści:

 „W związku z przepisem art. 160 ust. 1 pkt. 1) oraz ust. 2 pkt. 4) lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie 

instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538 ze zm.) oraz postanowieniami rozporządzenia Ministra 

Finansów w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami 

finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do okreś lonych informacji 

poufnych z dnia 15 listopada 2005 roku (Dz. U. nr 229 poz. 1950) informuję, iż w dniu dzisiejszym otrzymałem 

informację o realizacji złożonej w dniu 13 czerwca 2013 r. w Warszawie przez osobę blisko ze mną związaną – 

Comp Centrum Innowacji sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w której to Comp Spółka Akcyjna posiada udziały 

stanowiące 100% kapitału zakładowego, dyspozycji zbycia w drodze transakcji cywilnoprawnej rozliczanej poza 

Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie – 34.485 (trzydzieści cztery tysiące 

czterysta osiemdziesiąt pięć) akcji wyemitowanych przez Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po cenie 

jednostkowej 74,63 (siedemdziesiąt cztery i 63/100) złote za jedną akcję. Jednocześnie informuję, iż zarówno w 

Comp Spółka Akcyjna, jak i w Comp Centrum Innowacji sp. z o.o. pełnię funkcję Prezesa Zarządu.”

COMP SA

(pełna nazwa emitenta)

COMP Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji  GPW w W-wie)

02-230 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Jutrzenki 116

(ulica) (numer)

022 570 38 00 022 662 63 71

(telefon) (fax)

info@comp.com.pl www.comp.com.pl

(e-mail) (www)

522-00-01-694 012499190

(NIP) (REGON)

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

2013-06-18 Andrzej Olaf Wąsowski Wiceprezes Zarządu

Komisja Nadzoru Finansowego

1


