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Treść raportu:

Zarząd Fiten Spółki Akcyjnej w Katowicach („Spółka”) informuje niniejszym, iŜ Spółka powzięła wiadomość – w
trybie art. 160 ustawy z 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. z 2010 rok, nr 211, poz. 1384
z późn. zm.) – o transakcjach nabycia akcji Spółki, w łącznej liczbie 2.182 sztuk, dokonanych przez osobę blisko
związaną – w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 1) w/w ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – z Panem
Michałem Srebrzyńskim, pełniącym w Spółce funkcję Dyrektora d/s SprzedaŜy (osoba zobowiązana w rozumieniu
art. 160 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy o obrocie instrumentami finansowymi).
Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem, transakcje nabycia akcji Spółki zostały dokonane przez osobę blisko
związaną z Panem Michałem Srebrzyńskim za pośrednictwem Domu Maklerskiego PKO BP SA, w alternatywnym
systemie obrotu na rynku NewConnect, na sesjach w dniach: 9 stycznia 2012 roku (nabycie 26 akcji po cenie 2,04
zł za jedną akcję oraz nabycie 1.182 akcji po cenie 2,10 zł za jedną akcję), 10 stycznia 2012 roku (nabycie 200 akcji
po cenie 2,15 zł za jedną akcję) oraz 12 stycznia 2012 roku (nabycie 200 akcji po cenie 2,12 zł za jedna akcję,
nabycie 574 akcji po cenie 2,20 zł za jedną akcję).
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