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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 15 listopada 2010 roku otrzymał 
informację od pełnomocnika reprezentującego Przewodniczącego Rady Nadzorczej RADPOL S.A. Pana Grzegorza 
Bielowickiego, dotyczącą zbycia akcji Spółki przez TAR HEEL Capital R, LLC, podmiot blisko związany z panem 
Grzegorzem Bielowickim. Informacja ta ma treść następującą:

Informacja o zawartej przez TAR HEEL CAPITAL R, LLC, transakcji zbycia akcji emitenta, tj. RADPOL S.A.

Zgodnie z art. 160 ust 1 pkt 1) i ust. 2 pkt 4) lit d) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 
finansowymi, w związku z § 2 rozporządzenia MF z dnia 15.11.2005 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 („Rozporządzenie”), działając jako pełnomocnik w 
imieniu Grzegorza Bielowickiego, który jest osobą obowiązana do przekazania Komisji oraz emitentowi informacji 
o zawartej przez osobę blisko związaną z osobą obowiązaną transakcji zbycia akcji emitenta, to jest spółki 
RADPOL S.A., niniejszym zawiadamiam o następującej transakcji zbycia przez osobę blisko związaną z 
Grzegorzem Bielowickiem, to jest TAR HEEL CAPITAL R, LLC, akcji spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie: 

1.Imię i nazwisko osoby obowiązanej:
Grzegorz Jan Bielowicki
2.  Firma  osoby blisko związanej z osobą obowiązaną :
"TAR HEEL CAPITAL R, LLC”
3. Przyczyna przekazania informacji oraz wskazanie więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną z emitentem:
Osoba obowiązana jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej RADPOL S.A., natomiast TAR HEEL CAPITAL R, LLC 
jest osobą bliską związaną z osobą obowiązaną do przekazania infomacji z tego powodu, że do dnia zbycia akcji 
wskazanego niniejszym zawiadomieniem, TAR HEEL CAPITAL R, LLC łączyło z Przewodniczącym Rady 
Nadzorczej RADPOL S.A. ustne porozumienie opisane w Prospekcie Emisyjnym RADPOL S.A. (pkt III. 18.1. tego 
prospektu) dotyczące wspólnego wykonywania prawa głosu z akcji RADPOL S.A. należących m.in. do TAR HEEL 
CAPITAL R, LLC oraz do osoby obowiązanej, co powodowało, że interesy ekonomiczne tych dwóch podmiotów 
były w tym zakresie równoważne.
4. Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja:
Akcje RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie
5. Rodzaj transakcji i tryb jej zawarcia:
Sprzedaż akcji w trybie transakcji pakietowych w dniu 9 listopada 2010 r. oraz w trybie transakcji pakietowych w 
dniu 10 listopada 2010 r.  
6. Data i miejsce zawarcia transakcji:
Dnia 9 listopada 2010 r. zawarto transakcje pakietowe obejmujące łącznie 890.000 akcji; dnia 10 listopada 2010 
r. zawarto transakcje pakietowe obejmujące łącznie 4.591.029 akcji. Wszystkie transakcje zawarto na Giełdzie 
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Rozrachunek dla transakcji nastapił w dniu 15 listopada 2010 r.
7. Cena i wolumen transakcji: 
Łącznie  5.481.029 akcji, po cenie 9,50 zł za jedną akcję.
8. Data i miejsce sporządzenia informacji
15 listopada  2010 r., Warszawa

Jednocześnie Spółka wskazuje, że otrzymała też osobne zawiadomienie dotyczące obniżenia udziału w ogólnej 
liczbie głosów przez grupę akcjonariuszy obejmujących TAR HEEL CAPITAL R LLC Gabriela Wróblewskiego oraz 
Grzegorza Bielowickiego w związku ze wskazaną transakcją zbycia akcji przez TAR HEEL CAPITAL R LLC. 
Zawiadomienie to dokonane jest w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i opisane jest osobnym raportem 
bieżącym. Z zawiadomienia tego wynika, że stan posiadania akcji Spółki należących do pan Grzegorza 
Bielowickiego nie uległ  zmianie i, wynosi 3.031572 akcje.

RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

RADPOL S.A. Chemiczny (che)

Komisja Nadzoru Finansowego

1



RB 44 2010RADPOL S.A.
(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

2010-11-16 Andrzej Sielski Prezes Zarządu
2010-11-16 Grzegorz Malczyk Wiceprezes Zarządu
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