Kraków, dnia 18 kwietnia 2019 r.
POWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH, O KTÓRYM MOWA W ART. 19 UST. 1
ROZPORZĄDZENIA MAR
Do:
1) Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
2) VRG S.A.
ul. Pilotów 10
31-462 Kraków
(„Spółka”)
Niniejszym zawiadamiam o dokonaniu przeze mnie następującej transakcji dotyczącej nieodpłatnego
objęcia imiennych warrantów subskrypcyjnych serii F wyemitowanych przez Spółkę, w ramach
programu motywacyjnego funkcjonującego w Spółce na podstawie Uchwały nr 17/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia
warunków programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki, kluczowych menedżerów lub
innych osób o istotnym znaczeniu dla Spółki (oraz spółek z jej grupy kapitałowej), emisji warrantów
subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
Spółki w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu Spółki,
upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowej emisji w Krajowym
Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich
stosownych działań w celu dopuszczenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym
(„Uchwała”).
1.

Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze lub osoby blisko związanej:

a)

Nazwa/imię i nazwisko
Grzegorz Pilch

2.

Powód powiadomienia:

a)

Stanowisko/ status
Prezes Zarządu Spółki

b)

pierwotne powiadomienie/zmiana

3.
a)

Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej,
prowadzącego aukcje lub monitorującego aukcje:
Nazwa
VRG S.A.

b)

LEI

4.

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, rodzaju
Imienne warranty subskrypcyjne serii
instrumentu
F Spółki VRG S.A. uprawniające do
Kod identyfikacyjny
objęcia akcji serii P o wartości

a)

pierwotne powiadomienie

259400JK2AT927YR9N41

nominalnej 0,20 zł każda,
(„Warranty”)
b)

Rodzaj transakcji

Przyjęcie oferty nieodpłatnego nabycia
imiennych
Warrantów,
zgodnie
z Regulaminem
wykonywania
Programu
Motywacyjnego
dla
członków
Zarządu
VRG
S.A.
przyjętym na podstawie Uchwały.

c)

Cena i wolumen

Cena: Warranty
zostały objęte
nieodpłatnie

d)

Informacje zbiorcze
- łączny wolumen
- cena

- 296.199 sztuk
- 0,00 zł

e)

Data transakcji

18.04.2019 r.

f)

Miejsce transakcji

Poza obrotem
zorganizowanym/Kraków

__________________________
Grzegorz Pilch

Wolumen:
296.199 szt.

