
Raport bieżący nr 15/2021 – Zawiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki otrzymane od osoby pełniącej obowiązki zarządcze 

 

1 | S t r o n a  
 

 

Raport bieżący nr 15/2021 

 

Temat: Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki otrzymane od osoby pełniącej obowiązki 

zarządcze  

 

Zarząd „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach (dalej, jako: Spółka)             

informuje, że w dniu wczorajszym (tj. 15 października 2021 roku) Spółka otrzymała zawiadomienia             

od osoby pełniącej w „Amica Spółka Akcyjna” obowiązki zarządcze, iż w dniu 14 października         

2021 roku osoba blisko związana z tą osobą przeprowadziła transakcje zbycia akcji Spółki, 

(przedmiotowe transakcje zostały przeprowadzona podczas sesji na GPW). 

[Poniżej szczegółowa treść rzeczonego powiadomienia]. 

  

Powiadomienie dotyczące transakcji przeprowadzonych w dniu 14.10.2021 

Powiadomienie o transakcji/transakcjach*, o którym mowa  
w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR 

1 Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze/osoby blisko z nią związanej 

a) Nazwa/Nazwisko Marcin Bilik/Agnieszka Bilik 

2 Powód powiadomienia 

a) Stanowisko/status Wiceprezes Zarządu (pozostający ze zbywcą w 
ustroju wspólności majątkowej 
małżeńskiej)/małżonka 

b) Pierwotne powiadomienie/zmiana   

3 
 

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

a) Nazwa „Amica Spółka Akcyjna” 

b)  LEI 259400IUQZHB2GOLIV25 

4 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 

a) Opis instrumentu finansowego, 
rodzaj instrumentu  
Kod identyfikacyjny 

PLAMICA00010 
 
 

b) Rodzaj transakcji zbycie (sprzedaż) 

c) 
 

Cena i wolumen  Cena Wolumen 
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d) 
 

Informacje zbiorcze 
 Łączny wolumen 
 Cena 

301 (trzysta jeden akcji) akcji 
41.506,20 PLN 

e) Data transakcji  14 października 2021 roku 

f) Miejsce transakcji GPW (rynek akcji) 

* Niepotrzebne skreślić 

[Podstawa prawna: Art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku 

(rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 

2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE] 


