KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
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20/2022

Data sporządzenia

28.07.2022

Skrócona nazwa Emitenta

Spyrosoft

Temat

Otrzymanie zawiadomienia o transakcji osoby zobowiązanej

Podstawa prawna

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez
osoby pełniące obowiązki zarządcze

Treść raportu:
Zarząd Spółki Spyrosoft S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do
publicznej wiadomości informację, że w dniu 28.07.2022 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie w
związku z dokonaniem transakcji przez Panią Kamilę Podolską, tj. osobę blisko związaną z Panem
Sławomirem Podolskim, który pełni funkcję Członka Zarządu Emitenta.
Pełną treść zawiadomienia stanowi załączniki do niniejszego raportu.

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

b)

Pierwotne powiadomienie/zmiana

3
a)

Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego
aukcje lub monitorującego aukcje
Nazwa
SpyroSoft S.A.

b)

LEI

4

b)

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
Opis instrumentu finansowego,
Akcje
rodzaj instrumentu
PLSPRSF00011
Kod identyfikacyjny
Rodzaj transakcji
Zbycie

c)

Cena i wolumen

a)

Kamila Podolska

Osoba blisko związana z osobą pełniącą obowiązki zarządcze:
Sławomir Podolski - Członek Zarządu
Powiadomienie pierwotne

259400S74NHLG59KC394

Cena

Wolumen
332 PLN

d)
e)

Informacje zbiorcze
- Łączny wolumen
- Cena
Data transakcji

2022-07-27

f)

Miejsce transakcji

XWAR – GPW rynek akcji

a)

Akcje
PLSPRSF00011

b)

Opis instrumentu finansowego,
rodzaj instrumentu
Kod identyfikacyjny
Rodzaj transakcji

c)

Cena i wolumen

72
72
332 PLN

Zbycie
Cena

Wolumen
332 PLN

d)

Informacje zbiorcze
- Łączny wolumen
- Cena

10
10
332 PLN
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e)

Data transakcji

2022-07-27

f)

Miejsce transakcji

XWAR – GPW rynek akcji

* Niepotrzebne skreślić
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