
Komunikat nr 46/2014 z dnia 12 września 2014 r. 
 

Korekta raportu bieżącego nr 46/2014 z dnia 11 września 2014 r. 
  
Podstawa prawna: Art.160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających 
dostęp do informacji poufnych 
 
Zarząd AWBUD S.A. w Fugasówce („Emitent”) przekazuje korektę raportu bieżącego nr 
46/2014 z dnia 11 września 2014 r. dotyczącego zawiadomienia od osoby obowiązanej o 
nabyciu akcji Spółki. 
 
Było: 
 

„Zarząd AWBUD S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 11 września 2014 
r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie przekazane w trybie art.160 ust. 1 ustawy z dnia 
29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, o transakcjach na akcjach 
Spółki dokonanych przez osobę wchodzącą w skład organów nadzorczych Emitenta. 
Zawiadomienie dotyczy nabycia łącznie 60 000 akcji Spółki w następujących 
transakcjach: 
5 września 2014 r. – 31 333 akcji po cenie 0,35 zł za akcję 
8 września 2014 r. – 1 883 akcji po cenie 0,39 zł za akcję 
8 września 2014 r – 26 784 akcje po cenie 0,40 zł za akcję 
 
Zgodnie z zawiadomieniem miejscem zawarcia transakcji jest Dom Maklerski w 
Warszawie, natomiast jako tryb zawarcia transakcji podano transakcje rynkowe.  
 
Zgodnie z § 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z 15 listopada 2005 r. w 
sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach 
instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób 
posiadających stały dostęp do określonych informacji poufnych, osoba wchodzącą w 
skład organów nadzorczych Emitenta nie wyraziła zgody na publikację danych 
osobowych.” 
 

Powinno być: 
 

„Zarząd AWBUD S.A. w Fugasówce („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 11 
września 2014 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie, przekazane w trybie art.160 ust. 
1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, od 
osoby wchodzącej w skład organów nadzorczych Emitenta, iż podmiot, w którym 
osoba ta pełni funkcję w organach zarządzających nabył akcje Emitenta. 
Zawiadomienie dotyczy nabycia łącznie 60 000 akcji Spółki w następujących 
transakcjach: 
5 września 2014 r. – 31 333 akcji po cenie 0,35 zł za akcję 
8 września 2014 r. – 1 883 akcji po cenie 0,39 zł za akcję 
8 września 2014 r – 26 784 akcje po cenie 0,40 zł za akcję 
 
Zgodnie z zawiadomieniem miejscem zawarcia transakcji jest Dom Maklerski w 
Warszawie, natomiast jako tryb zawarcia transakcji podano transakcje rynkowe. 
Osoba dokonująca zawiadomienia nie wyraziła zgody na publikację danych 
osobowych.”. 
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