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Powiadomienie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. I rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r., w
sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające
dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji
2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
I

Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze/osoby blisko z nią związanej

a)

Nazwaazwisko

2

Powód powiadomienia

a)

Stanowisko/status

Osoba blisko związana z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, tj. z
Magdaleną Magnuszewską, członkiem Rady Nadzorczej oraz
Magdaleną Pasecką, członkiem Rady Nadzorczej

b)

Pietwotne
powiadomienie/zmiana

Pierwotne powiadomienie

3

Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, ptowadzącego
aukcje lub monitorującego aukcje

a)

Nazwa

b)

LEI

4

Szczególowe informacje dotyczące transakcji: rubrykę tę należy wypełnić dla (i) każdego
rodzaju instrtimentu; (ii) każdego rodzaju transakcji; (iii) każdej daty; oraz (iy) każdego
miejsca, w którym przeprowadzono transakcje

a)

Opis instrumentu
finansotyego, rodzaj
instrumentu

European

Media Holding S. r. 1.

Wirtualna Polska Holding S.A.
-

instrument Jnansowy powią:am”
Holding S.A., któiy uprawnia
pieniężnego uzależnionego od
European Media Holding S.
Wat italna Polska Holding S.A.

—

.

Kod identyfikacyjny

brak kodu identyJ?kacyjnego

—

b)

Rodzaj transakcji

c)

Cena i wolumen

Zawarcie umów przyznających uprczwnienia do objęcia instrumentów
finansowych powiązanych z akcjami Wirtualna Polska Holding S.A.,
uprmyniają
do
które
świadczenia pieniężnego
otrzymania
uzależnionego od zwrotu osiągniętego przez European Media Holding
S. ó r. I. na inwestycji w akcje IVirtuabia Polska Holding S.A.

Cena

Wolumen

Nie dotyczy. Instrumenty będą
emitowane nieodpłatnie.
d)

Informacje zbiorcze
—

—

Łączny wolumen
Cena
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z akcjami Wirtualna Polska
do otrzymania świadczenia
zwrotu osiągniętego przez
r.l. na inwestycji w akcje

-

-

Łączny wolumen
Cena

-

—

Maksymalnie 200

200

Nie dotyczy Instrumenty będą emitowane nieodpłatnie.

Ct

e)

Data transakcji

2016-12-0]

f)

Miejsce transakcji

po:a

systemem

obrotu

QĆĘ7;/,4 *Z/f1/Ć5 5,

(N1 CJ

sk”l
Pł411f

Ł7yĄ-

-

2
WEIL \95946028\1\5401 6.0010

