Wrocław, dnia 28.09.2016r
Ewa Folta

Komisja Nadzoru Finansowego
pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa

Szanowni Państwo,
Działając na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr
596/2014 z dnia 16.04.2014r w załączeniu przedkładam informację o nabyciu akcji TIM SA z siedzibą
we Wrocławiu:
1
a)
2
a)

Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze/osoby blisko z nią związanej
Ewa Folta
Nazwa/Nazwisko
Powód powiadomienia
Powiadomienie dotyczy osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki
Stanowisko/status
zarządcze, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 26 lit a Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16.04.2014r. Osoba pełniąca
obowiązki zarządcze: Krzysztof Folta -Prezes Zarządu TIM SA

b)

Pierwotne powiadomienie
Pierwotne
powiadomienie/zmiana
Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego
aukcje lub monitorującego aukcje
TIM Spółka Akcyjna
Nazwa
LEI
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
Akcje TIM SA
Opis instrumentu
Kod ISIN: PLTIM0000016
finansowego, rodzaj
instrumentu
Kod identyfikacyjny
Nabycie akcji TIM SA
Rodzaj transakcji
Cena i wolumen
Cena
Wolumen
12,56 PLN
750
12,82 PLN
1000
12,83 PLN
250
12,83 PLN
750
12,87 PLN
1000
12,87 PLN
20
12,87 PLN
930

3
a)
b)
4

a)

b)
c)

d)

e)
f)

Informacje zbiorcze
— Łączny wolumen
— Cena
Data transakcji
Miejsce transakcji

Łączny wolumen – 4700
Średnia cena ważona wolumenem: 12,80 PLN
2016-09-26
XWAR-GPW rynek akcji

(¹) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/522 z dnia 17 grudnia 2015 r. uzupełniające rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w kwestiach dotyczących wyłączenia niektórych organów
publicznych i banków centralnych państw trzecich, okoliczności wskazujących na manipulację na rynku, progów
powodujących powstanie obowiązku podania informacji do wiadomości publicznej, właściwych organów do

celów powiadomień o opóźnieniach, zgody na obrót w okresach zamkniętych oraz rodzajów transakcji
wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze podlegających obowiązkowi powiadomienia (zob.
s. 1 niniejszego Dziennika Urzędowego).
Jednocześnie oświadczam, iż przed zawarciem ww. transakcji łącznie z mężem Krzysztofem Folta
posiadaliśmy 4.518.697 akcji TIM SA, co stanowi udział w wysokości 20,35 % w kapitale zakładowym
TIM SA i uprawnia do 4.518.697 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi udział w
wysokości 20,35 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Po zawarciu transakcji, o których mowa powyżej, na moment sporządzania niniejszego oświadczenia,
łącznie z mężem Krzysztofem Folta posiadamy 4.523.397 akcji TIM SA, co stanowi udział w wysokości
20,37 % w kapitale zakładowym TIM SA i uprawnia do 4.523.397 głosów na Walnym Zgromadzeniu
Spółki, co stanowi udział w wysokości 20,37 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu
Spółki.
Z poważaniem
Ewa Folta

