
Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 pkt a) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 

z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku, 
dotyczące transakcji wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz osoby blisko z nimi związane 

 

Lp. Zakres Informacji Pola do uzupełnienia 

1 Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze / osoby blisko z nią związanej 

a) Nazwa / Nazwisko Paweł Woźniak  
2 Powód powiadomienia 

a) Stanowisko / status Prezes Zarządu 

b) Pierwotne zawiadomienie / zmiana Pierwotne zawiadomienie 

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

a) Nazwa DR.FINANCE Spółka Akcyjna 

b) LEI 25940028HEPJJ75HI851 

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 

4.1. 
a) 

Opis instrumentu finansowego, rodzaj instrumentu, 
Kod identyfikacyjny 

Akcja 
Kod ISIN: PLDRD2400010 

b) Rodzaj transakcji ZBYCIE 

c) Cena i wolumen 

Cena Wolumen 

0,44 PLN 
2.920 

0,44 PLN 2.011 

  

d) 
Informacje zbiorcze 
- Łączny wolumen 
- Cena 

 
4.931 

0,44 PLN 

e) Data transakcji 04 styczeń 2018 

f) Miejsce transakcji NewConnect, XNCO 

 

 

 



Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 pkt a) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 

z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku, 
dotyczące transakcji wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz osoby blisko z nimi związane 

 

Lp. Zakres Informacji Pola do uzupełnienia 

1 Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze / osoby blisko z nią związanej 

a) Nazwa / Nazwisko Paweł Woźniak  
2 Powód powiadomienia 

a) Stanowisko / status Prezes Zarządu 

b) Pierwotne zawiadomienie / zmiana Pierwotne zawiadomienie 

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

a) Nazwa DR.FINANCE Spółka Akcyjna 

b) LEI 25940028HEPJJ75HI851 

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 

4.1. 
a) 

Opis instrumentu finansowego, rodzaj instrumentu, 
Kod identyfikacyjny 

Akcja 
Kod ISIN: PLDRD2400010 

b) Rodzaj transakcji ZBYCIE 

c) Cena i wolumen 

Cena Wolumen 

0,40 PLN 
38 

0,40 PLN 333 

0,40 PLN 698 

  

d) 
Informacje zbiorcze 
- Łączny wolumen 

- Cena 

 
1.069 

0,40 PLN 

e) Data transakcji 05 styczeń 2018 

f) Miejsce transakcji NewConnect, XNCO 

 

 



Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 pkt a) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 

z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku, 
dotyczące transakcji wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz osoby blisko z nimi związane 

 

Lp. Zakres Informacji Pola do uzupełnienia 

1 Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze / osoby blisko z nią związanej 

a) Nazwa / Nazwisko Paweł Woźniak  
2 Powód powiadomienia 

a) Stanowisko / status Prezes Zarządu 

b) Pierwotne zawiadomienie / zmiana Pierwotne zawiadomienie 

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

a) Nazwa DR.FINANCE Spółka Akcyjna 

b) LEI 25940028HEPJJ75HI851 

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 

4.1. 
a) 

Opis instrumentu finansowego, rodzaj instrumentu, 
Kod identyfikacyjny 

Akcja 
Kod ISIN: PLDRD2400010 

b) Rodzaj transakcji ZBYCIE 

c) Cena i wolumen 

Cena Wolumen 

0,41 PLN 
7.000 

  

  

  

d) 
Informacje zbiorcze 
- Łączny wolumen 

- Cena 

 
7.000 

0,41 PLN 

e) Data transakcji 08 styczeń 2018 

f) Miejsce transakcji NewConnect, XNCO 

 

 



Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 pkt a) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 

z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku, 
dotyczące transakcji wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz osoby blisko z nimi związane 

 

Lp. Zakres Informacji Pola do uzupełnienia 

1 Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze / osoby blisko z nią związanej 

a) Nazwa / Nazwisko Paweł Woźniak  
2 Powód powiadomienia 

a) Stanowisko / status Prezes Zarządu 

b) Pierwotne zawiadomienie / zmiana Pierwotne zawiadomienie 

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

a) Nazwa DR.FINANCE Spółka Akcyjna 

b) LEI 25940028HEPJJ75HI851 

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 

4.1. 
a) 

Opis instrumentu finansowego, rodzaj instrumentu, 
Kod identyfikacyjny 

Akcja 
Kod ISIN: PLDRD2400010 

b) Rodzaj transakcji ZBYCIE 

c) Cena i wolumen 

Cena Wolumen 

0,41 PLN 
7.000 

  

  

  

d) 
Informacje zbiorcze 
- Łączny wolumen 

- Cena 

 
7.000 

0,41 PLN 

e) Data transakcji 09 styczeń 2018 

f) Miejsce transakcji NewConnect, XNCO 

 

 



Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 pkt a) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 

z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku, 
dotyczące transakcji wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz osoby blisko z nimi związane 

 

Lp. Zakres Informacji Pola do uzupełnienia 

1 Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze / osoby blisko z nią związanej 

a) Nazwa / Nazwisko Paweł Woźniak  
2 Powód powiadomienia 

a) Stanowisko / status Prezes Zarządu 

b) Pierwotne zawiadomienie / zmiana Pierwotne zawiadomienie 

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

a) Nazwa DR.FINANCE Spółka Akcyjna 

b) LEI 25940028HEPJJ75HI851 

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 

4.1. 
a) 

Opis instrumentu finansowego, rodzaj instrumentu, 
Kod identyfikacyjny 

Akcja 
Kod ISIN: PLDRD2400010 

b) Rodzaj transakcji ZBYCIE 

c) Cena i wolumen 

Cena Wolumen 

0,40 PLN 
1.838 

0,40 PLN 1.962 

0,40 PLN     200 

  

d) 
Informacje zbiorcze 
- Łączny wolumen 

- Cena 

 
4.000 

0,40 PLN 

e) Data transakcji 10 styczeń 2018 

f) Miejsce transakcji NewConnect, XNCO 

 

 



Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 pkt a) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 

z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku, 
dotyczące transakcji wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz osoby blisko z nimi związane 

 

Lp. Zakres Informacji Pola do uzupełnienia 

1 Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze / osoby blisko z nią związanej 

a) Nazwa / Nazwisko Paweł Woźniak  
2 Powód powiadomienia 

a) Stanowisko / status Prezes Zarządu 

b) Pierwotne zawiadomienie / zmiana Pierwotne zawiadomienie 

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

a) Nazwa DR.FINANCE Spółka Akcyjna 

b) LEI 25940028HEPJJ75HI851 

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 

4.1. 
a) 

Opis instrumentu finansowego, rodzaj instrumentu, 
Kod identyfikacyjny 

Akcja 
Kod ISIN: PLDRD2400010 

b) Rodzaj transakcji ZBYCIE 

c) Cena i wolumen 

Cena Wolumen 

0,40 PLN 
4.730 

0,40 PLN 2.000 

0,40 PLN  1.372 

  

d) 
Informacje zbiorcze 
- Łączny wolumen 

- Cena 

 
8.102 

0,40 PLN 

e) Data transakcji 11 styczeń 2018 

f) Miejsce transakcji NewConnect, XNCO 

 

 



Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 pkt a) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 

z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku, 
dotyczące transakcji wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz osoby blisko z nimi związane 

 

Lp. Zakres Informacji Pola do uzupełnienia 

1 Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze / osoby blisko z nią związanej 

a) Nazwa / Nazwisko Paweł Woźniak  
2 Powód powiadomienia 

a) Stanowisko / status Prezes Zarządu 

b) Pierwotne zawiadomienie / zmiana Pierwotne zawiadomienie 

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

a) Nazwa DR.FINANCE Spółka Akcyjna 

b) LEI 25940028HEPJJ75HI851 

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 

4.1. 
a) 

Opis instrumentu finansowego, rodzaj instrumentu, 
Kod identyfikacyjny 

Akcja 
Kod ISIN: PLDRD2400010 

b) Rodzaj transakcji ZBYCIE 

c) Cena i wolumen 

Cena Wolumen 

0,38 PLN 
2.898 

  

  

  

d) 
Informacje zbiorcze 
- Łączny wolumen 

- Cena 

 
2.898 

0,38 PLN 

e) Data transakcji 12 styczeń 2018 

f) Miejsce transakcji NewConnect, XNCO 

 

 



Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 pkt a) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 

z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku, 
dotyczące transakcji wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz osoby blisko z nimi związane 

 

Lp. Zakres Informacji Pola do uzupełnienia 

1 Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze / osoby blisko z nią związanej 

a) Nazwa / Nazwisko Paweł Woźniak  
2 Powód powiadomienia 

a) Stanowisko / status Prezes Zarządu 

b) Pierwotne zawiadomienie / zmiana Pierwotne zawiadomienie 

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

a) Nazwa DR.FINANCE Spółka Akcyjna 

b) LEI 25940028HEPJJ75HI851 

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 

4.1. 
a) 

Opis instrumentu finansowego, rodzaj instrumentu, 
Kod identyfikacyjny 

Akcja 
Kod ISIN: PLDRD2400010 

b) Rodzaj transakcji ZBYCIE 

c) Cena i wolumen 

Cena Wolumen 

0,36 PLN 
1.293 

  0,36 PLN    261 

0,36 PLN 2.447 

0,36 PLN    999 

d) 
Informacje zbiorcze 
- Łączny wolumen 

- Cena 

 
5.000 

0,36 PLN 

e) Data transakcji 15 luty 2018 

f) Miejsce transakcji NewConnect, XNCO 

 

 



Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 pkt a) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 

z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku, 
dotyczące transakcji wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz osoby blisko z nimi związane 

 

Lp. Zakres Informacji Pola do uzupełnienia 

1 Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze / osoby blisko z nią związanej 

a) Nazwa / Nazwisko Paweł Woźniak  
2 Powód powiadomienia 

a) Stanowisko / status Prezes Zarządu 

b) Pierwotne zawiadomienie / zmiana Pierwotne zawiadomienie 

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

a) Nazwa DR.FINANCE Spółka Akcyjna 

b) LEI 25940028HEPJJ75HI851 

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 

4.1. 
a) 

Opis instrumentu finansowego, rodzaj instrumentu, 
Kod identyfikacyjny 

Akcja 
Kod ISIN: PLDRD2400010 

b) Rodzaj transakcji ZBYCIE 

c) Cena i wolumen 

Cena Wolumen 

0,37 PLN 
1.000 

  

  

  

d) 
Informacje zbiorcze 
- Łączny wolumen 

- Cena 

 
1.000 

0,37 PLN 

e) Data transakcji 19 luty 2018 

f) Miejsce transakcji NewConnect, XNCO 

 

 



Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 pkt a) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 

z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku, 
dotyczące transakcji wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz osoby blisko z nimi związane 

 

Lp. Zakres Informacji Pola do uzupełnienia 

1 Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze / osoby blisko z nią związanej 

a) Nazwa / Nazwisko Paweł Woźniak  
2 Powód powiadomienia 

a) Stanowisko / status Prezes Zarządu 

b) Pierwotne zawiadomienie / zmiana Pierwotne zawiadomienie 

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

a) Nazwa DR.FINANCE Spółka Akcyjna 

b) LEI 25940028HEPJJ75HI851 

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 

4.1. 
a) 

Opis instrumentu finansowego, rodzaj instrumentu, 
Kod identyfikacyjny 

Akcja 
Kod ISIN: PLDRD2400010 

b) Rodzaj transakcji ZBYCIE 

c) Cena i wolumen 

Cena Wolumen 

0,37 PLN 
2.300 

0,37 PLN    700 

0,37 PLN 2.000 

  

d) 
Informacje zbiorcze 
- Łączny wolumen 

- Cena 

 
5.000 

0,37 PLN 

e) Data transakcji 20 luty 2018 

f) Miejsce transakcji NewConnect, XNCO 

 

 



Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 pkt a) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 

z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku, 
dotyczące transakcji wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz osoby blisko z nimi związane 

 

Lp. Zakres Informacji Pola do uzupełnienia 

1 Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze / osoby blisko z nią związanej 

a) Nazwa / Nazwisko Paweł Woźniak  
2 Powód powiadomienia 

a) Stanowisko / status Prezes Zarządu 

b) Pierwotne zawiadomienie / zmiana Pierwotne zawiadomienie 

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

a) Nazwa DR.FINANCE Spółka Akcyjna 

b) LEI 25940028HEPJJ75HI851 

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 

4.1. 
a) 

Opis instrumentu finansowego, rodzaj instrumentu, 
Kod identyfikacyjny 

Akcja 
Kod ISIN: PLDRD2400010 

b) Rodzaj transakcji ZBYCIE 

c) Cena i wolumen 

Cena Wolumen 

0,37 PLN 
4.000 

  

  

  

d) 
Informacje zbiorcze 
- Łączny wolumen 

- Cena 

 
4.000 

0,37 PLN 

e) Data transakcji 21 luty 2018 

f) Miejsce transakcji NewConnect, XNCO 

 

 



Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 pkt a) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 

z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku, 
dotyczące transakcji wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz osoby blisko z nimi związane 

 

Lp. Zakres Informacji Pola do uzupełnienia 

1 Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze / osoby blisko z nią związanej 

a) Nazwa / Nazwisko Paweł Woźniak  
2 Powód powiadomienia 

a) Stanowisko / status Prezes Zarządu 

b) Pierwotne zawiadomienie / zmiana Pierwotne zawiadomienie 

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

a) Nazwa DR.FINANCE Spółka Akcyjna 

b) LEI 25940028HEPJJ75HI851 

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 

4.1. 
a) 

Opis instrumentu finansowego, rodzaj instrumentu, 
Kod identyfikacyjny 

Akcja 
Kod ISIN: PLDRD2400010 

b) Rodzaj transakcji ZBYCIE 

c) Cena i wolumen 

Cena Wolumen 

0,40 PLN 
1.000 

0,40 PLN 2.645 

  

  

d) 
Informacje zbiorcze 
- Łączny wolumen 

- Cena 

 
3.645 

0,40 PLN 

e) Data transakcji 02 marzec 2018 

f) Miejsce transakcji NewConnect, XNCO 

 


