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Treść raportu:

Zarząd MIT S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, MIT) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu
dzisiejszym, tj. 30 grudnia 2013 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi o zbyciu przez Członka Rady Nadzorczej MIT SA 30.000 (trzydziestu tysięcy) akcji
spółki MIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
Zbycie powyżej wskazanego liczby 30.000 (trzydziestu tysięcy) akcji MIT SA nastąpiło w dniu 23 grudnia 2013 w
drodze transakcji zwykłej, sesyjnej na rynku regulowanym.
Akcje zostały zbyte za cenę 0,59 złotego za jedną akcję, tj. łącznie za cały pakiet 17.000,00 złotych.
Przed dokonaniem powyżej wskazanej transakcji Członek Rady Nadzorczej MIT SA posiadał 30.000 akcji
spółki MIT SA, co stanowiło 0,18 % jej kapitału zakładowego i odpowiadało 30.046 głosom na walnym
zgromadzeniu spółki, które stanowiły 0,18% ogólnej liczby tychże głosów.
Po dokonaniu powyżej wskazanej transakcji Członek Rady Nadzorczej MIT SA nie posiada akcji
spółki MIT SA.
Podstawą prawną sporządzenia niniejszego raportu jest art.160 ust.4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku
o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183,poz.1538)
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