
   

Wrocław, 22.01.2010 r. 

 

Znaczne pakiety akcji 

Raport bieżący nr 6/2010 z dnia 22 stycznia 2010 roku 

Zarząd Power Media S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęły zawiadomienia od 
Dariusza Prusa, Krajzega.pl Sp. z o.o., Wojciecha Narczyńskiego oraz Andrzeja Parszuto o zmianie 
ilości posiadanych akcji i głosów w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej. 
 
 
Zawiadomienie Pana Prusa, członka Rady Nadzorczej, dotyczy transakcji nabycia akcji imiennych, 
uprzywilejowanych serii A Power Media S.A. w dniu 21 stycznia 2010 roku, skutkiem czego 
nastąpiło przekroczenie przez Dariusza Prusa 5% ogólnej liczby głosów w Power Media S.A. 
  
Przed ww. transakcjami Pan Prus wraz z akcjami małżonki posiadał 195.664 akcji (3,06%) 
dających 195.664 (2,2%) głosów. Aktualnie Pan Prus posiada 523.164 akcje (8,17%) dających 
850.664 (9,56%) głosów. 

 
 

Zawiadomienie Krajzega.pl Sp. z o.o. dotyczy transakcji nabycia akcji imiennych, 
uprzywilejowanych serii A Power Media S.A. w dniu 21 stycznia 2010 roku, skutkiem czego 
nastąpiło przekroczenie przez Krajzega Sp. z o.o. 5% ogólnej liczby głosów w Power Media S.A. 
  
Przed ww. transakcjami Spółka Krajzega.pl Sp. z o.o. posiadała 176.030 akcji (2,75%) dających 
176.030 (1,98%) głosów. Aktualnie Spółka Krajzega.pl Sp. z o.o. posiada 463.530 akcji (7,24%) 
dających 751.030 (8,44%) głosów. 
 
 

Zawiadomienie Pana Narczyńskiego, Prezesa Zarządu, dotyczy transakcji nabycia akcji zwykłych 
zawartych w dniach 12 listopada i 21 grudnia 2009 roku oraz transakcji nabycia akcji imiennych, 
uprzywilejowanych serii A Power Media S.A. w dniu 21 stycznia 2010 roku, skutkiem czego 
nastąpiła zmiana posiadanych przez Wojciecha Narczyńskiego głosów o wartość większą niż 2% 
ogólnej liczby głosów. 
  
Przed ww. transakcjami Pan Narczyński posiadał 1.483.092 akcji (23,17%) dających 2.358.092 
(26,50%) głosów. Aktualnie Pan Narczyński posiada 1.646.406 akcji (25,73%) dających 2.681.406 
(30,13%) głosów. 
 
 
Zawiadomienie Pana Parszuto dotyczy transakcji sprzedaży akcji Power Media S.A. w dniu 21 
stycznia 2010 roku oraz transakcji giełdowych od 9 do 12 lipca 2009 roku, skutkiem czego 
nastąpiła zmiana posiadanych przez Andrzeja Parszuto głosów o wartość większą niż 2% ogólnej 
liczby głosów. 
 
Przed ww. transakcjami Pan Parszuto posiadał 997.483 akcji (15,58%) dających 1.872.483 
(21,04%) głosów. Aktualnie Pan Parszuto nie posiada żadnych akcji Spółki.  

 
 

 
 
Podstawa prawna: 
 
Art. 70 ustawy o ofercie publicznej – znaczne pakiety akcji z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. z 2005 r. 
nr 184 poz. 1539) 


