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

2

Powód powiadomienia

a)

Stanowisko/status

Prezes Zarządu

b)

Pierwotne powiadomienie/zmiana

Zawiadomienie pierwotne

3

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

a)

Nazwa

IPOPEMA Securities S.A.

b)

LEI

259400QHG4C6452WLF35

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

Jacek Lewandowski

Kontrakty terminowe (niewystandaryzowane instrumenty pochodne) dla
którego instrumentem bazowym są obligacje imienne wyemitowane przez
IPOPEMA Securities S.A.
Kod ISIN nie został ustanowiony.

b)

Rodzaj transakcji

Realizacja płatności z kontraktów terminowych dotyczy zmiennych
składników wynagrodzeń, które zgodnie z obowiązującymi w Spółce
regulacjami podlegają odroczeniu i wypłacane są w ratach przez okres
trzech do pięciu lat w instrumentach finansowych, których wartość
powiązana jest z sytuacją finansową Spółki.
Kwota płatności wykazanej w niniejszym zawiadomieniu stanowi kolejną
ratę przyznanego w okresach wcześniejszych wynagrodzenia zmiennego,
którego wypłata została odroczona zgodnie z ww. zasadami. Przyznanie
kontraktów terminowych oraz realizacja płatności odbywa się zgodnie z
określonymi ramami regulacyjnymi, dzięki którym żadna informacja
poufna nie może mieć wpływu na realizację płatności z kontraktów
terminowych.
Transakcja nie jest związana z wykonywaniem programu opcji na akcje.

c)

d)

e)

Cena

Wolumen

nie dotyczy

nie dotyczy

Cena i wolumen

Informacje zbiorcze
−

Łączny wolumen

−

Cena

Data transakcji

132.500 PLN *
* kwota otrzymanej w dacie niniejszego zawiadomienia raty historycznie
przyznanych zmiennych składników wynagrodzeń, których płatność
została odroczona zgodnie z warunkami regulacji prawnych, o których
mowa w pkt b) powyżej. Specyfika rozliczenia powoduje brak możliwości
określenia parametrów typu „wolumen” i „cena”.
2018-01-09 *
* data otrzymania wskazanej w pkt d) kwoty płatności z kontraktów

f)

Miejsce transakcji

* niepotrzebne skreślić

Poza systemem obrotu.

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

2

Powód powiadomienia

a)

Stanowisko/status

Wiceprezes Zarządu

b)

Pierwotne powiadomienie/zmiana

Zawiadomienie pierwotne

3

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

a)

Nazwa

IPOPEMA Securities S.A.

b)

LEI

259400QHG4C6452WLF35

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

Mirosław Borys

Kontrakty terminowe (niewystandaryzowane instrumenty pochodne) dla
którego instrumentem bazowym są obligacje imienne wyemitowane przez
IPOPEMA Securities S.A.
Kod ISIN nie został ustanowiony.

b)

Rodzaj transakcji

Realizacja płatności z kontraktów terminowych dotyczy zmiennych
składników wynagrodzeń, które zgodnie z obowiązującymi w Spółce
regulacjami podlegają odroczeniu i wypłacane są w ratach przez okres
trzech do pięciu lat w instrumentach finansowych, których wartość
powiązana jest z sytuacją finansową Spółki.
Kwota płatności wykazanej w niniejszym zawiadomieniu stanowi kolejną
ratę przyznanego w okresach wcześniejszych wynagrodzenia zmiennego,
którego wypłata została odroczona zgodnie z ww. zasadami. Przyznanie
kontraktów terminowych oraz realizacja płatności odbywa się zgodnie z
określonymi ramami regulacyjnymi, dzięki którym żadna informacja
poufna nie może mieć wpływu na realizację płatności z kontraktów
terminowych.
Transakcja nie jest związana z wykonywaniem programu opcji na akcje.

c)

d)

e)

Cena

Wolumen

nie dotyczy

nie dotyczy

Cena i wolumen

Informacje zbiorcze
−

Łączny wolumen

−

Cena

Data transakcji

26.700 PLN *
* kwota otrzymanej w dacie niniejszego zawiadomienia raty historycznie
przyznanych zmiennych składników wynagrodzeń, których płatność
została odroczona zgodnie z warunkami regulacji prawnych, o których
mowa w pkt b) powyżej. Specyfika rozliczenia powoduje brak możliwości
określenia parametrów typu „wolumen” i „cena”.
2018-01-09 *
* data otrzymania wskazanej w pkt d) kwoty płatności z kontraktów

f)

Miejsce transakcji

* niepotrzebne skreślić

Poza systemem obrotu.

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

2

Powód powiadomienia

a)

Stanowisko/status

Wiceprezes Zarządu

b)

Pierwotne powiadomienie/zmiana

Zawiadomienie pierwotne

3

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

a)

Nazwa

IPOPEMA Securities S.A.

b)

LEI

259400QHG4C6452WLF35

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

Mariusz Piskorski

Kontrakty terminowe (niewystandaryzowane instrumenty pochodne) dla
którego instrumentem bazowym są obligacje imienne wyemitowane przez
IPOPEMA Securities S.A.
Kod ISIN nie został ustanowiony.

b)

Rodzaj transakcji

Realizacja płatności z kontraktów terminowych dotyczy zmiennych
składników wynagrodzeń, które zgodnie z obowiązującymi w Spółce
regulacjami podlegają odroczeniu i wypłacane są w ratach przez okres
trzech do pięciu lat w instrumentach finansowych, których wartość
powiązana jest z sytuacją finansową Spółki.
Kwota płatności wykazanej w niniejszym zawiadomieniu stanowi kolejną
ratę przyznanego w okresach wcześniejszych wynagrodzenia zmiennego,
którego wypłata została odroczona zgodnie z ww. zasadami. Przyznanie
kontraktów terminowych oraz realizacja płatności odbywa się zgodnie z
określonymi ramami regulacyjnymi, dzięki którym żadna informacja
poufna nie może mieć wpływu na realizację płatności z kontraktów
terminowych.
Transakcja nie jest związana z wykonywaniem programu opcji na akcje.

c)

d)

e)

Cena

Wolumen

nie dotyczy

nie dotyczy

Cena i wolumen

Informacje zbiorcze
−

Łączny wolumen

−

Cena

Data transakcji

73.300 PLN *
* kwota otrzymanej w dacie niniejszego zawiadomienia raty historycznie
przyznanych zmiennych składników wynagrodzeń, których płatność
została odroczona zgodnie z warunkami regulacji prawnych, o których
mowa w pkt b) powyżej. Specyfika rozliczenia powoduje brak możliwości
określenia parametrów typu „wolumen” i „cena”.
2018-01-09 *
* data otrzymania wskazanej w pkt d) kwoty płatności z kontraktów

f)

Miejsce transakcji

* niepotrzebne skreślić

Poza systemem obrotu.

