RAPORT BIEŻĄCY NR 13/2021
DATA: 30.12.2021
TYTUŁ: Informacje o transakcjach otrzymane w trybie art. 19 MAR
Zarząd spółki Anwim S.A. (dalej "Spółka") informuje, że Spółka otrzymała powiadomienia w trybie
art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia
2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, od:
osób pełniących obowiązki zarządcze w Spółce, tj.:
1.
2.
3.
4.

Pana Witolda Butkiewicza - Przewodniczący Rady Nadzorczej Anwim S.A. powiadomienie Spółki dnia 29.12.2021 r.
Pana Jerzego Sołtysiaka - Zastępca dyrektora ds. budowy i modernizacji stacji powiadomienie Spółki dnia 29.12.2021 r.
Pana Pawła Sołtysiaka - Dyrektor ds. budowy i modernizacji stacji - powiadomienie Spółki
dnia 28.12.2021 r.
Pana Łukasza Rzepniewskiego - Dyrektor Finansowy Anwim S.A. - powiadomienie Spółki
dnia 28.12.2021 r.

Oraz.
osób blisko związanych z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w Spółce, tj.
1.

Pani Anna Butkiewicz- żona Pana Witolda Butkiewicza przewodniczącego Rady Nadzorczej
Anwim S.A. – powiadomienie Spółki dnia 30.12.2021 r.

Powiadomienia dotyczą transakcji nabycia obligacji emitowanych przez Spółkę.
Treść otrzymanych powiadomień Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.
Podstawa prawna:
art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki
zarządcze.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Załączniki:

Powiadomienie o transakcji/transakcjach*, o którym mowa
w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

1

Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze/osoby blisko z nią związanej

a)

Nazwa/Nazwisko

2

Powód powiadomienia

a)

Stanowisko/status

Dyrektor ds. budowy i modernizacji stacji paliw

b)

Pierwotne powiadomienie/zmiana

Powiadomienie pierwotne

3
a)

Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego
aukcje lub monitorującego aukcje
Nazwa
ANWIM Spółka Akcyjna

b)

LEI

4

b)

Szczegółowe informacje dotyczące transakcji: rubrykę tę należy wypełnić dla (i) każdego
rodzaju instrumentu; (ii) każdego rodzaju transakcji; (iii) każdej daty; oraz (iv) każdego
miejsca, w którym przeprowadzono transakcje
Opis instrumentu finansowego,
obligacja
rodzaj instrumentu
PLO335600022
Kod identyfikacyjny
Rodzaj transakcji
Nabycie

c)

Cena i wolumen

a)

Paweł Sołtysiak

2594005J7O1R5PAX3Z07

Cena

Wolumen
1000 PLN

d)

500

e)

Informacje zbiorcze
- Łączny wolumen
- Cena
Data transakcji

2021-12-27

f)

Miejsce transakcji

kupno poza sytemem obrotu, bezpośrednio od Banku Pekao SA

500
1000 PLN

* Niepotrzebne skreślić
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Powiadomienie o transakcji/transakcjach*, o którym mowa
w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

1

Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze/osoby blisko z nią związanej

a)

Nazwa/Nazwisko

2

Powód powiadomienia

a)

Stanowisko/status

Dyrektor Finansowy

b)

Pierwotne powiadomienie/zmiana

Powiadomienie pierwotne

3
a)

Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego
aukcje lub monitorującego aukcje
Nazwa
ANWIM Spółka Akcyjna

b)

LEI

4

b)

Szczegółowe informacje dotyczące transakcji: rubrykę tę należy wypełnić dla (i) każdego
rodzaju instrumentu; (ii) każdego rodzaju transakcji; (iii) każdej daty; oraz (iv) każdego
miejsca, w którym przeprowadzono transakcje
Opis instrumentu finansowego,
obligacja
rodzaj instrumentu
PLO335600022
Kod identyfikacyjny
Rodzaj transakcji
Nabycie

c)

Cena i wolumen

a)

Łukasz Rzepniewski

2594005J7O1R5PAX3Z07

Cena

Wolumen
1000 PLN

d)
e)

Informacje zbiorcze
- Łączny wolumen
- Cena
Data transakcji

f)

Miejsce transakcji

400
400
1000 PLN

2021-12-27
kupno poza systemem obrotu, bezpośrednio od Banku Pekao
SA

* Niepotrzebne skreślić
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Powiadomienie o transakcji/transakcjach*, o którym mowa
w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

1

Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze/osoby blisko z nią związanej

a)

Nazwa/Nazwisko

2

Powód powiadomienia

a)

Stanowisko/status

b)

Pierwotne powiadomienie/zmiana

3
a)

Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego
aukcje lub monitorującego aukcje
Nazwa
ANWIM Spółka Akcyjna

b)

LEI

4

b)

Szczegółowe informacje dotyczące transakcji: rubrykę tę należy wypełnić dla (i) każdego
rodzaju instrumentu; (ii) każdego rodzaju transakcji; (iii) każdej daty; oraz (iv) każdego
miejsca, w którym przeprowadzono transakcje
Opis instrumentu finansowego,
obligacje
rodzaj instrumentu
PLO335600022
Kod identyfikacyjny
Rodzaj transakcji
Nabycie

c)

Cena i wolumen

a)

Anna Alina Butkiewicz

Osoba blisko związana z osobą pełniącą obowiązki zarządcze:
Witold Butkiewicz - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Powiadomienie pierwotne

2594005J7O1R5PAX3Z07

Cena

Wolumen
1000 PLN

d)

700

e)

Informacje zbiorcze
- Łączny wolumen
- Cena
Data transakcji

2021-12-27

f)

Miejsce transakcji

kupno poza systemem, bezpośrednio od Banku Pekao SA

700
1000 PLN

* Niepotrzebne skreślić
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Powiadomienie o transakcji/transakcjach*, o którym mowa
w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

1

Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze/osoby blisko z nią związanej

a)

Nazwa/Nazwisko

2

Powód powiadomienia

a)

Stanowisko/status

Przewodniczacy Rady Nadzorczej

b)

Pierwotne powiadomienie/zmiana

Powiadomienie pierwotne

3
a)

Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego
aukcje lub monitorującego aukcje
Nazwa
ANWIM Spółka Akcyjna

b)

LEI

4

b)

Szczegółowe informacje dotyczące transakcji: rubrykę tę należy wypełnić dla (i) każdego
rodzaju instrumentu; (ii) każdego rodzaju transakcji; (iii) każdej daty; oraz (iv) każdego
miejsca, w którym przeprowadzono transakcje
Opis instrumentu finansowego,
Obligacja
rodzaj instrumentu
PLO0335600022
Kod identyfikacyjny
Rodzaj transakcji
Nabycie

c)

Cena i wolumen

a)

Witold Butkiewicz

2594005J7O1R5PAX3Z07

Cena

Wolumen
1000 PLN

d)
e)

Informacje zbiorcze
- Łączny wolumen
- Cena
Data transakcji

f)

Miejsce transakcji

1500
1500
1000 PLN

2021-12-27
Kupno poza systemem obrotu bezposrednio od Banku PKO
S.A.

* Niepotrzebne skreślić
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Powiadomienie o transakcji/transakcjach*, o którym mowa
w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

1

Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze/osoby blisko z nią związanej

a)

Nazwa/Nazwisko

2

Powód powiadomienia

a)

Stanowisko/status

Zastępca Dyrektora ds. Budowy i Modernizacji Stacji

b)

Pierwotne powiadomienie/zmiana

Powiadomienie pierwotne

3
a)

Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego
aukcje lub monitorującego aukcje
Nazwa
ANWIM Spółka Akcyjna

b)

LEI

4

b)

Szczegółowe informacje dotyczące transakcji: rubrykę tę należy wypełnić dla (i) każdego
rodzaju instrumentu; (ii) każdego rodzaju transakcji; (iii) każdej daty; oraz (iv) każdego
miejsca, w którym przeprowadzono transakcje
Opis instrumentu finansowego,
Obligacja
rodzaj instrumentu
PLO335600022
Kod identyfikacyjny
Rodzaj transakcji
Nabycie

c)

Cena i wolumen

a)

Jerzy Sołtysiak

2594005J7O1R5PAX3Z07

Cena

Wolumen
1000 PLN

d)
e)

Informacje zbiorcze
- Łączny wolumen
- Cena
Data transakcji

f)

Miejsce transakcji

10000
10000
1000 PLN

2021-12-28
Kupno poza systemem obrotu, bezpośrednio od Banku Pekao
SA

* Niepotrzebne skreślić
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