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Powiadamianie o transakcji osób pełniących obowiązki zarządcze
Zarząd IFIRMA SA informuje, że 28.11.2017
28
otrzymał od Agnieszki Kozłowskiej (wiceprezes zarządu)
oraz Wojciecha Narczyńskiego (prezesa zarządu) powiadomienia o transakcji dokonanej na akcjach
serii A Spółki (imiennych, uprzywilejowanych dwukrotnie co do głosu).
głosu) Kopie powiadomień stanowią
załączniki do niniejszego raportu.
Podstawa prawna:
Art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

Powiadamianie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze,
zgodnie z art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR.
1 Dane osoby zarządzającej
a) Nazwa/Nazwisko

Agnieszka Kozłowska

2 Powód powiadomienia
a) Stanowisko/status

wiceprezes zarządu

b) Pierwotne

pierwotne

powiadomienie/zmiana
3 Dane emitenta
a) Nazwa

IFIRMA SA

b) LEI

2594005H9SS14VUQS229

4 Szczegółowe informacje dotyczące transakcji
a) Opis instrumentu
finansowego, rodzaj

akcje imienne serii A uprzywilejowane dwukrotnie co do
głosu, nie posiadają kodu identyfikacyjnego

instrumentu
Kod identyfikacyjny
b) Rodzaj transakcji

nabycie,
niezwiązane z wykonywaniem programów opcji na akcje

c) Cena i wolumen

Cena

Wolumen

3 PLN
d) Informacje zbiorcze

75 000

Łączny wolumen
Cena

3 PLN

e) Data transakcji

2017-11-28

f) Miejsce transakcji

poza systemem obrotu

Wrocław, 2017-11-28
…………………………………………………………
miejscowość, data

75 000

Agnieszka Kozłowska
………………………………………………………………………………...
podpis

Powiadamianie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze,
zgodnie z art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR.
1 Dane osoby zarządzającej
a) Nazwa/Nazwisko

Wojciech Narczyński

2 Powód powiadomienia
a) Stanowisko/status

prezes zarządu

b) Pierwotne

pierwotne

powiadomienie/zmiana
3 Dane emitenta
a) Nazwa

IFIRMA SA

b) LEI

2594005H9SS14VUQS229

4 Szczegółowe informacje dotyczące transakcji
a) Opis instrumentu
finansowego, rodzaj

akcje imienne serii A uprzywilejowane dwukrotnie co do
głosu, nie posiadają kodu identyfikacyjnego

instrumentu
Kod identyfikacyjny
b) Rodzaj transakcji

zbycie,
niezwiązane z wykonywaniem programów opcji na akcje

c) Cena i wolumen

Cena

Wolumen

3 PLN
d) Informacje zbiorcze

75 000

Łączny wolumen
Cena

3 PLN

e) Data transakcji

2017-11-28

f) Miejsce transakcji

poza systemem obrotu

Wrocław, 2017-11-28
…………………………………………………………
miejscowość, data

75 000

Wojciech Narczyński
………………………………………………………………………………...
podpis

