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Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie – informacje o transakcjach osób mających 

dostęp do informacji poufnych 

Treść raportu: 

Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach niniejszym informuje, 

że w dniu 22 grudnia 2015 roku otrzymał od Wiceprezesa Zarządu Pana Leszka Walczyka w trybie 

art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 205 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 

94 z póżn. zm.)  zawiadomienie o niżej przedstawionej treści:  

 

Ja niżej podpisany Leszek Walczyk, pełniący funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki Akcyjnej 

ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach, wypełniając obowiązek nałożony przez art. 160 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz. U.  z 2014, poz. 94) 

niniejszym informuję, że  w dniu 22 grudnia 2015 roku nabyłem w drodze kupna na własny rachunek 

350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji ODLEWNI POLSKICH S.A. z siedzibą w 

Starachowicach po cenie 2,40 PLN (dwa złote czterdzieści groszy) za akcję, za łączną cenę 

840.000,00 (osiemset czterdzieści tysięcy) złotych. Nabycie akcji nastąpiło na Giełdzie Papierów 

Wartościowych w Warszawie w trybie sesyjnym w transakcji pakietowej.  

Przed nabyciem posiadałem 498.578 (czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset 

siedemdziesiąt osiem) akcji, co stanowiło 2,41% ogólnej liczby akcji i dawało tyle samo głosów na 

zgromadzeniu Spółki. W wyniku nabycia posiadam 848.578 (osiemset czterdzieści osiem tysięcy 

pięćset siedemdziesiąt osiem) akcji Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE, co stanowi 4,11% akcji 

w kapitale zakładowym tejże Spółki i daje tyle samo głosów na zgromadzeniu Spółki.  

Łączna wartość akcji Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach 

nabytych przeze mnie przeliczona według kursów średnich NBP obowiązujących w dniu zawierania 

ww. transakcji, przekroczyła kwotę 5 000 EUR. 

 

 

 

Osoby reprezentujące spółkę 

 

Prezes Zarządu    Zbigniew Ronduda   2015-12-22  
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