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Informacja otrzymana od osoby obowiązanej do przekazania informacji
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obroc ie - informac ja o transakc jac h osób mając yc h dostęp do informac ji poufnyc h
Treść raportu:

Zarząd EUROCASH Spółka Akcyjna z siedzibą w Komornikach przekazuje informacje otrzymaną na podstawie
art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od członka organu Spółki.
Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami
finansowymi.

1. Imię i nazwisko osoby obowiązanej do przekazania informacji:
Brak zgody na publikację danych osobowych.
2. Przyczyna przekazania informacji z określeniem więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną do przekazania
informacji z emitentem .
Transakcja nabycia akcji spółki EUROCASH Spółka Akcyjna zawarta przez osobę obowiązaną, w rozumieniu art.
160 ust. 1 pkt. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
3. Firma podmiotu dokonującego transakcji nabycia
Nie dotyczy. Nabycie akcji zostało dokonane przez osobę fizyczną.
4. Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja
Akcje zwykłe na okaziciela spółki EUROCASH S.A.
5. Data i miejsce sporządzenia informacji
Komorniki, 2 października 2009 roku.
6. Opis transakcji
Data transakcji; Kupno/sprzedaż; Łączny wolumen jednego dnia; Średnia cena transakcji
28 września 2009; Sprzedaż 9.770 sztuk akcji Spółki za średnią cenę: 14,40 zł.
7. Miejsce zawarcia transakcji
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
8. Tryb zawarcia transakcji
Na rynku regulowanym sesyjne zwykłe
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