
Powiadomienie o transakcji/transakcjach*, o którym mowa 
w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

1 Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze/osoby blisko z nią związanej
a) Nazwa/Nazwisko Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe 

Elżbieta i Jerzy Pater spó łka z ograniczoną 
odpowiedzialnością

2 Powód powiadomienia
a) Stanowisko/status Osoba blisko związana w stosunku do Jerzego Patera 

(Członka Rady Nadzorczej Fabryki Farb i Lakierów 
Śnieżka S.A.)

b) Pierwotne powiadomienie/zmiana Powiadomienie pierwotne
3 Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego 

aukcje lub monitorującego aukcje
a) Nazwa Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A.
b) LEI 259400GOSVB280X3YR92 
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

a) Opis instrumentu finansowego, 
rodzaj instrumentu 
Kod identyfikacyjny

Akcje
PLSNZKA00033

b) Rodzaj transakcji zastaw
c) Cena i wolumen Cena Wolumen

87,50 zł 500.000
d) Informacje zbiorcze

− Łączny wolumen
− Cena

500.000
43.375.000 zł



e) Data transakcji 2019-03-27
Informacja o zawarciu umowy zastawu zostaje przekazana w związku z 
publikacją w dniu 25 lipca 2019 r. stanowiska Urzędu Komisji Nadzoru 
Finansowego w sprawie zasad wypełniania przez osoby pełniące 
obowiązki zarządcze oraz osoby blisko z nimi związane obowiązków 
notyfikacyjnych wynikających z art. 19 rozporządzenia MAR 
w związku z ustanowieniem zastawu na akcjach emitenta. 
Zastawione akcje stanowią zabezpieczenie 3 umów kredytu w łącznej 
wysokości 17.868.000 zł. Spłata wskazanych kredytów pozostaje 
niezagrożona. Niezależnie od zastawu zostały ustanowione inne 
zabezpieczenia spłaty kredytów. 
Brak wcześniejszego przekazania informacji nie stanowił celowego 
działania, a uchybienie o charakterze formalnym. Wymóg ustanowienia 
zastawu  stanowił wymóg Banku udzielającego kredytów. Ustanowienie 
zastawu nie jest w jakikolwiek sposób związane z sytuacją Emitenta, 
sytuacją finansową Spółki zawiadamiającej jako akcjonariusza Emitenta 
i osoby najbliższej  w rozumieniu art. 3 pkt 26 Rozporządzenia MAR, 
jak również nie jest związane z sytuacją Jerzego Patera jako osoby 
pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce Emitenta. Ustanowienie 
zastawu nie było w jakikolwiek sposób związane z posiadaniem 
jakichkolwiek informacji poufnych. 

f) Miejsce transakcji Poza systemem obrotu
 

* Niepotrzebne skreślić


