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Temat

Informacja o zbyciu i nabyciu akcji RADPOL S.A.

Podstawa prawna

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść  raportu:

Zarząd RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie („Spółka”) informuje, że dnia 26 listopada 2010 roku otrzymał 
informację od Przewodniczącego Rady Nadzorczej RADPOL S.A. Pana Grzegorza Bielowickiego, informację o 
następującej treści:

Informacja o zawartych przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej RADPOL S.A. oraz osoby blisko z nim wiązane, 
transakcjach dotyczących akcji  RADPOL S.A.

Zgodnie z art. 160 ust 1 pkt 1) oraz ust. 2 pkt 4) lit a) i b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 
finansowymi, w związku z § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie 
przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad 
sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do okreś lonych informacji poufnych, zawiadamiam, 
jako  osoba obowiązana do przekazania Komisji oraz emitentowi informacji o zawartej przeze mnie na własny 
rachunek transakcji zbycia akcji oraz przez osoby blisko ze mną związane na własny rachunek transakcji zbycia 
oraz nabycia akcji emitenta, o następujących transakcjach dotyczących instrumentów finansowych Spółki:  

1.Imię i nazwisko osoby obowiązanej:
Grzegorz Jan Bielowicki

2.  Firma  osoby blisko związanej z osobą obowiązaną :
TAR HEEL CAPITAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa jako zbywca akcji
GJB Assets Management Limited, spółka prawa cypryjskiego, jako nabywca akcji

3. Przyczyna przekazania informacji oraz wskazanie więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną z emitentem:
Osoba obowiązana jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej RADPOL S.A.
TAR HEEL CAPITAL z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.,jest osobą blisko związaną z Przewodniczącym Rady 
Nadzorczej RADPOL S.A. ponieważ Przewodniczący Rady Nadzorczej RADPOL S.A. jest członkiem zarządu 
komplementariusza tej spółki (tj. TAR HEEL CAPITAL sp. z o.o.).
GJB Assets Management Limited, jest osobą blisko związaną z Przewodniczącym Rady Nadzorczej RADPOL S.A., 
ponieważ jest bezpośrednio kontrolowana przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej RADPOL S.A., a ponadto 
Przewodniczący Rady Nadzorczej RADPOL S.A. wchodzi w skład jej organu zarządzającego oraz pełni w jej 
strukturze funkcje kierownicze (jako director).

4. Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja:
Akcje RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie

5. Rodzaj transakcji i tryb jej zawarcia, data i miejsce transakcji, cena i wolumen transakcji
W dniu 22 listopada 2010 r. TAR HEEL CAPITAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. sprzedała łącznie
29.118 akcji w trybie transakcji pakietowej na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 
S.A. po cenie 9,50 zł za jedną akcję.
W dniu 22 listopada 2010 r. GJB Assets Management Limited kupiło łącznie 29.118 akcji w trybie transakcji 
pakietowej na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. po cenie 9,50 zł za jedną 
akcję.
Ponadto w dniu 25 listopada 2010 r. Przewodniczący Rady Nadzorczej RADPOL S.A. zawarł umowę darowizny 
GJB Assets Management Limited, na mocy której darował GJB Assets Management Limited łącznie 1.746.000 
akcji. Umowę darowizny zawarto w Warszawie. Rozrachunek w wyniku darowizny nastąpił w dniu 26 listopada 
2010 r. 

8. Data i miejsce sporządzenia informacji
26 listopada  2010 r., Warszawa

Jednocześnie Spółka wskazuje, że otrzymała też osobne zawiadomienie dotyczące zmiany udziału w ogólnej 
liczbie głosów w związku ze wskazanymi transakcjami zbycia i nabycia akcji RADPOL S.A. Zawiadomienie to 
dokonane jest w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i opisane jest osobnym raportem bieżącym. 
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RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

RADPOL S.A. Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

77-300 Człuchów

(kod pocztowy) (miejscowość )

Batorego 14

(ulica) (numer)

059 83 42 271 059 83 42 551

(telefon) (fax)

radpol.com.pl

(e-mail) (www)

8430000202 770807479

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-11-26 Andrzej Sielski Prezes Zarządu
2010-11-26 Grzegorz Malczyk Wiceprezes Zarządu
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