POWIADOMIENIE O TRANSAKCJI DOKONANEJ PRZEZ OSOBĘ BLISKO ZWIĄZANĄ Z OSOBAMI
PEŁNIĄCYMI OBOWIĄZKI ZARZĄDCZE, O KTÓRYM MOWA W ART. 19 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA MAR
(NOTIFICATION OF TRANSACTION EXECUTED BY PERSON CLOSELY ASSOCIATED WITH PERSONS
DISCHARGING MANAGERIAL RESPONSIBILITIES IN LINE WITH ART. 19 OF THE MAR REGULATION)
1

Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze/osoby blisko z nią związanej (Details of the person closely
associated)

a)

Nazwa/Nazwisko
(Name)

2

Powód powiadomienia (Reason for the notification)

a)

Stanowisko/status
(Position/Status)

b)

Pierwotne
powiadomienie/zmiana
(Initial
notification/Amendment)

MARIA ELENA PATO-CASTEL

Osoba pełniąca obowiązki zarządcze - Prezydent marki La Tagliatella
(Person discharging managerial responsibilities - La Tagliatella President)
Pierwotne powiadomienie
(Initial notification)

3

Dane emitenta (Details of the Issuer)

a)

Nazwa (Name)

b)

LEI
(Legal Entity Identifier)

AMREST HOLDINGS SE
259400T6ZDQIMDBGDN42

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 (Details of the transaction(s): section to be repeated for (i) each type of instrument; (ii) each type of
transaction; (iii) each date; and (iv) each place where transactions have been conducted)

a)

Opis instrumentu
finansowego, rodzaj
instrumentu (Description
of the financial
instrument, type of
instrument)
Kod identyfikacyjny

Akcje
(Shares)

ISIN: NL0000474351

(Identification code)
b)

Rodzaj transakcji
(Nature of the
transaction)

c)

Cena i wolumen
(Price(s) and volume(s))

Zbycie.
Transakcja dotyczy akcji, które zostały nabyte w ramach wykonania programu opcji na akcje
(Sale.
Transaction concerns the shares, which were acquired as a result of the exercise of stock
option program.)
Cena (Price)
368,00 PLN

Wolumen (Volume)
600

d)

— Cena (Price)
Data transakcji
(Date of the transaction)
f)

2 857

371,00 PLN

38

371,90 PLN

17

372,20 PLN

70

372,25 PLN

18

Informacje zbiorcze
(Aggregated information)
— Łączny wolumen
(Aggregated volume)

e)

370,00 PLN

3 600
369,74 PLN

2017-11-22

Miejsce transakcji
(Place of the transaction) GPW, XWAR

