
AQT WATER SA (33/2021) Korekta raportu 
bieżącego ESPI nr 32/2020 z dnia 9 listopada 
2020 r.

Raport bieżący z plikiem 33/2021

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez 
osoby penice obowizki zarzdcze.

Zarząd Spółki AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży ("Emitent" lub "Spółka"), niniejszym 
koryguje raport bieżący ESPI nr 32/2020 z dnia 9 listopada 2020.

Powodem korekty jest omyłkowe nieprzekazanie przez Spółkę w raporcie bieżącym ESPI 
nr 32/2020 z dnia 9 listopada 2020 całości treści powiadomień o transakcjach, o których 
mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, przekazanych przez Pana Andrzeja Budzika - 
osobę blisko powiązaną z osobą pełniącą w spółce obowiązki członka rady nadzorczej.

Przedmiotowa omyłka spowodowana była sporządzeniem wyłącznie jednostronnych 
skanów powiadomień uzyskanych przez Spółkę. W efekcie do wiadomości publicznej nie 
zostały przekazane informacje o transakcjach zbycia akcji w dniach 4, 5, 7, 8, 21 i 25 maja 
2020 roku.

Emitent załącza do niniejszego raportu wszystkie powiadomienia przekazane Spółce 
przez Pana Andrzeja Budzika w dniu 9 listopada 2020 r.

Treść raportu przed korektą:

Zgodnie z art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR, Spółka AQT Water S.A. (dalej: Spółka), 
informuje, iż w dniu 9 listopada 2020 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie (w 
załączeniu) o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od Pana Andrzeja 
Budzika, osoby blisko powiązanej z byłym Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta Panią 
Katarzyną Budzik dokonanych na sesjach giełdowych w 2020 roku w dniach 4 luty, 10 luty, 
12 luty, 18 luty, 20 luty, 6 maja, 11 maja, 12 maja, 13 maja, 20 maja, 22 maja, 26 maja, 27 
maja, 28 maja, 29 maja i 1 czerwca.

Treść raportu po korekcie:

Zgodnie z art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR, Spółka AQT Water S.A. (dalej: Spółka), 
informuje, iż w dniu 9 listopada 2020 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie (w 
załączeniu) o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od Pana Andrzeja 
Budzika, osoby blisko powiązanej z byłym Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta Panią 
Katarzyną Budzik dokonanych na sesjach giełdowych w 2020 roku w dniach 4 luty, 10 luty, 
12 luty, 18 luty, 20 luty, 4 maja, 5 maja, 6 maja, 7 maja, 8 maja, 11 maja, 12 maja, 13 maja, 
20 maja, 21 maja 22 maja, 25 maja, 26 maja, 27 maja, 28 maja, 29 maja i 1 czerwca.

Załącznik: Powiadomienia o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia 
MAR

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz
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