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Informacje przekazywane przez osoby/ podmioty blisko związane 

na podstawie art. 19 ust. 1 MAR  

Notification and public disclosure of transactions 

by persons discharging managerial responsibilities 

and persons closely associated with them 

 

1. 
Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze/osoby blisko z nią związanej / 
Details of the person discharging managerial responsibilities/person closely associated 

a) 

 

Nazwa/Nazwisko  

Name 

 

  

 

I4-Invention d.o.o. Beograd  

2. Powód powiadomienia/ Reason for the notification 

a) 

Position/Status 

 

—Powiadomienie dotyczy i4-Invention d.o.o. Beograd – podmiotu 
blisko związanego z Miodrag Mirčetić, osobą pełniącą obowiązki 
zarządcze u emitenta. Miodrag Mirčetić jest Członkiem Zarządu 
Asseco South Eastern Europe S.A.  

The notification concerns the i4-Invention d.o.o. Beograd which is 
closely associated with Miodrag Mirčetić – a person discharging 
managerial responsibilities at the issuer. Miodrag Mirčetić is the 
Board Member of Asseco South Eastern Europe S.A.  

 

b) 

 

Pierwotne 
powiadomienie/zmiana 

Initial notification/change 

 

Pierwotne powiadomienie / Initial notification 

3. Dane emitenta / Details of the issuer, 

a) 
Nazwa/ Name 

 

Asseco South Eastern Europe S.A. 

b) 
LEI 2594002WNMJDV73HRU66 

 

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/ Details of the transaction(s): section to be repeated for (i) 
each type of instrument; (ii) each type of transaction; (iii) each date; and (iv) each place where 

transactions have been conducted 

a) 

Opis instrumentu 
finansowego, rodzaj 
instrumentu Kod 
identyfikacyjny / Description 
of the financial instrument, 
type of instrument 

 

Akcje zwykłe na okaziciela Asseco South Eastern Europe S.A 

Ordinary shares of Asseco South Eastern Europe S.A. 

Identification code 

KOD ISIN: PLASSEE00014 

 

b) 
Rodzaj transakcji/ Nature of 

transaction* 
 

Zbycie akcji / disposal of shares 
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c) 

 

Cena i wolumnen / 

Price(s) and volume(s) 

 

Price(s) 

 

volume(s) 

8,80 PLN 

 

642.955 

 

d) 

Informacje zbiorcze  

— Łączny wolumen  

— Cena 

Aggregated information  

— Aggregated volume 
— Price 

 

 

 

- 642.955 
- 8,80 PLN 

e) 

 

Date of the transaction 

 

2016-10-31 

f) 

 
Place of transaction 

 

GPW 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) 

transakcja pakietowa pozasesyjna – block purchase outside trading 
session 

 
 

________________ 

Miodrag Mirčetić 


