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Art. 160 ust 4 Ustawy o obroc ie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacj i poufnych

Treść raportu:

Zarząd spółki Black Lion Fund Spółka Akcyjna („Spółka”), działając na podstawie art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi, 

niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 23 października 2014 r. od Prezesa Zarządu Spółki, Pana Macieja 

Wandzla, informacji, że:

1)    Novakonstelacja Limited z siedzibą w Larnace jako jego osoba powiązana w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 

lit. b ustawy o obrocie instrumentami finansowymi sprzedała 20.911.720 (dwadzieścia milionów dziewięćset 

jedenaście tysięcy siedemset dwadzieścia) akcji Spółki po cenie 3,27 PLN. Transakcja miała miejsce w dniu 17 

października 2014 r. poza rynkiem regulowanym (w ramach umowy sprzedaży, przy uwzględnieniu wartości jednej 

akcji jako równej wartości aktywów netto grupy kapitałowej Black Lion Fund S.A. przypadającej na jedną akcję w 

kapitale zakładowym Black Lion Fund S.A. zgodnie ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Black Lion 

Fund S.A. na dzień 30 czerwca 2014 r.);

2)    Madras 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jako jego osoba powiązana w 

rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. a-b ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (tj. spółka zależna) kupiła 

20.911.720 (dwadzieścia milionów dziewięćset jedenaście tysięcy siedemset dwadzieścia) akcji Spółki po cenie 

3,27 PLN. Transakcja miała miejsce w dniu 17 października 2014 r. poza rynkiem regulowanym (w ramach 

umowy sprzedaży, przy uwzględnieniu wartości jednej akcji jako równej wartości aktywów netto grupy kapitałowej 

Black Lion Fund S.A. przypadającej na jedną akcję w kapitale zakładowym Black Lion Fund S.A. zgodnie ze 

skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Black Lion Fund S.A. na dzień 30 czerwca 2014 r.).
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