
 

POWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH DOKONYWANYCH PRZEZ  
OSOBY PEŁNIĄCE OBOWIĄZKI ZARZĄDCZE I OSOBY BLISKO Z NIMI ZWIĄZANE 

 

1. Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze / osoby blisko z nią związanej [niewłaściwe przekreślić] 

a) Nazwa / Imię i Nazwisko COLO-COLO Podwykonawstwo Logistyczne sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie  

osoba blisko związana z Arkadiuszem Królem (członek Rady Nadzorczej Alumast S.A.)  

2. Powód powiadomienia 

a) Stanowisko/ status Arkadiusz Król jest członkiem Rady Nadzorczej Alumast S.A.  

COLO-COLO Podwykonawstwo Logistyczne sp. z o.o. jest osobą blisko związaną z Arkadiuszem Królem 

(Arkadiusz Król jest członkiem Zarządu jedynym wspólnikiem COLO-COLO Podwykonawstwo 

Logistyczne sp. z o.o.) 

b) Pierwotne powiadomienie / 

zmiana  

Pierwotne powiadomienie 

3. Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego aukcje lub monitorującego aukcje  

a) Nazwa ALUMAST Spółka Akcyjna 

b) LEI 2594009WVAVDC2FXL175 

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 

a) Opis instrumentu 

finansowego, rodzaj 

instrumentu 

 

Kod identyfikacyjny 

Warranty subskrypcyjne serii A Alumast S.A.  

Warranty subskrypcyjne serii A są niezbywalne i nie podlegają zamianie na warranty subskrypcyjne na 

okaziciela. Każdy warrant subskrypcyjny serii A uprawnia posiadacza do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji 

serii O Alumast S.A. po cenie emisyjnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) za każdą akcję serii O. Objęcie akcji 

serii O w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych serii A może nastąpić do dnia 31 grudnia 2018 

roku. Warranty subskrypcyjne serii A, z których prawa nie zostało zrealizowane w terminie określonym 

powyżej wygasają z upływem ww. terminu. 

--- 

b) Rodzaj transakcji Objęcie przez COLO-COLO Podwykonawstwo Logistyczne sp. z o. o. 2 000 000 (dwóch milionów) 

warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia łącznie nie więcej niż 2 000 000 (dwóch 

milionów) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii O Alumast S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden 

złoty) każda akcja oraz o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 2 000 000 zł (dwa miliony złotych). 

c) Cena i Wolumen Cena Wolumen 

brak (objęcie nieodpłatne)  2 000 000 (dwa miliony) 
 

d) Informacje zbiorcze 

 Łączny wolumen 

 Cena 

 

Wolumen: 2 000 000 (dwa miliony) warrantów subskrypcyjnych serii A 

Cena: brak (objęcie nieodpłatne) 

e) Data transakcji 2018-02-20 

f) Miejsce transakcji Transakcja poza systemem obrotu – nabycie pierwotne. Przyjęcie oferty objęcia warrantów 

subskrypcyjnych serii A nastąpiło w biurze COLO-COLO Podwykonawstwo Logistyczne sp. z o. o. (ul. Jana 

Marcina Szancera 11/5, 02-495 Warszawa).  

 
 


