
  

 

REGULAMIN 

POWIADAMIANIA O TRANSAKCJACH 

w OPONEO.PL S.A. 

z siedzibą w Bydgoszczy 

§1 

Definicje 

1. W niniejszym Regulaminie wskazane poniżej terminy będą miały następujące znaczenie: 

1.1. Instrumenty Finansowe Spółki oznacza akcje lub instrumenty dłużne lub instrumenty pochodne 

bądź inne powiązane z nimi instrumenty finansowe Spółki. 

1.2. KNF oznacza Komisję Nadzoru Finansowego. 

1.3. Osoba pełniąca obowiązki zarządcze oznacza osobę związaną ze Spółką, która: 

a) jest członkiem Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki; lub 

b) pełni w Spółce funkcje kierownicze, nie będąc członkiem organów, o których mowa w lit. a), 

przy czym ma stały dostęp do informacji poufnych dotyczących pośrednio lub bezpośrednio 

Spółki oraz uprawnienia do podejmowania decyzji zarządczych mających wpływ na dalszy 

rozwój i perspektywy gospodarcze Spółki. 

Zarząd Spółki prowadzi listę osób uznanych przez Spółkę za Osoby pełniące obowiązki zarządcze 

oraz Osoby blisko związane. 

1.4. Osoba blisko związana oznacza dla każdej Osoby pełniącej obowiązki zarządcze: 

a) jej małżonka lub partnera uznawanego zgodnie z prawem polskim za równoważnego z 

małżonkiem; 

b) dziecko będące na jej utrzymaniu; 

c) jej członka rodziny, który w dniu danej transakcji pozostaje we wspólnym gospodarstwie 

domowym przez okres co najmniej roku; lub 

d) osobę prawną, grupę przedsiębiorstw lub spółkę osobową, w której obowiązki zarządcze 

pełni Osoba pełniąca obowiązki zarządcze lub osoba, o której mowa w lit. a), b) lub c), lub 

nad którą osoba taka sprawuje pośrednią lub bezpośrednią kontrolę, lub która została 

utworzona, by przynosić korzyści takiej osobie, lub której interesy gospodarcze 

są w znacznym stopniu zbieżne z interesami takiej osoby. 



  

 

Zarząd Spółki prowadzi listę osób uznanych przez Spółkę za Osoby pełniące obowiązki zarządcze 

oraz Osoby blisko związane. 

1.5. Osoby Informujące oznacza łącznie wszystkie Osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz Osoby 

blisko związane. 

1.6. MAR oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 

2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE. 

1.7. Powiadomienie oznacza powiadomienie, o którym mowa w §2 art. 1 Regulaminu. 

§2 

Obowiązki Osób Informujących 

1. Na podstawie art. 19 ust. 1 MAR Osoby Informujące są obowiązane do powiadamiania Spółki oraz KNF 

o każdej transakcji zawieranej na rachunek danej Osoby Informującej w odniesieniu do Instrumentów 

Finansowych Spółki. 

2. Obowiązek, o którym mowa w art. 1 powyżej, aktualizuje się z chwilą, gdy łączna kwota transakcji 

przeprowadzonych przez daną Osobę Informującą na Instrumentach Finansowych Spółki osiągnie próg 

5.000 EUR (pięć tysięcy euro) w trakcie jednego roku kalendarzowego. 

3. W związku z art. 2 powyżej, pierwszą transakcją, o której Osoba Informująca jest obowiązana 

powiadomić KNF i Spółkę jest transakcja, w wyniku której zostaje przekroczony próg 5.000 EUR w ciągu 

roku kalendarzowego. Po przekroczeniu ww. progu Osoba Informująca jest obowiązana do 

informowania Spółki i KNF o każdej kolejnej transakcji dokonanej na Instrumentach Finansowych Spółki. 

4. Jako przykładowe transakcje podlegające obowiązkowi, o którym mowa w art. 1 powyżej, wskazuje się: 

a) nabycie, zbycie, krótką sprzedaż, subskrypcję lub wymianę; 

b) przyjęcie lub realizacja opcji na akcje; 

c) transakcje zastawiania lub pożyczania instrumentów finansowych; 

d) zawarcie umowy swapu akcyjnego lub realizacja swapu akcyjnego; 

e) transakcje na instrumentach pochodnych lub z nimi związane, w tym transakcje rozliczane w 

środkach pieniężnych; 

f) zawarcie kontraktu różnic kursowych na instrumencie finansowym; 

g) nabycie, zbycie lub wykonanie praw, w tym opcji sprzedaży i kupna, a także warrantów; 

h) subskrypcję podwyższenia kapitału lub emisję instrumentów dłużnych; 



  

 

i) transakcje obejmujące instrumenty pochodne i instrumenty finansowe powiązane z instrumentem 

dłużnym przedmiotowego emitenta, w tym swapy ryzyka kredytowego; 

j) transakcje warunkowe uzależnione od spełnienia określonych warunków i faktyczne wykonanie 

takich transakcji; 

k) automatyczną lub nieautomatyczną konwersję instrumentu finansowego na inny instrument 

finansowy, w tym zamiana obligacji zamiennych na akcje; 

l) dokonane lub otrzymane darowizny oraz otrzymany spadek;  

m) transakcje, których przedmiotem są indeksowane produkty, koszyki i instrumenty pochodne. 

 

§3 

Treść Powiadomienia 

1. Powiadomienie powinno zawierać następujące informacje: 

a. imię i nazwisko / nazwę Osoby Informującej; 

b. przyczynę powiadomienia; 

c. nazwę Spółki; 

d. opis i identyfikację Instrumentu Finansowego Spółki; 

e. charakter transakcji; 

f. cenę i wolumen transakcji; oraz 

g. datę i miejsce transakcji. 

2. Powiadomienie powinno być złożone przy wykorzystaniu formularza stanowiącego Załącznik nr 1 do 

niniejszego Regulaminu.  

§4 

Sposób powiadamiania 

1. Powiadomienie powinno zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

2. Powiadomienie dla Spółki powinno zostać przesłane na następujący adres e-mail – ir@oponeo.pl. 

3. Powiadomienie dla KNF powinno zostać przesłane na następujący adres e-mail - 

notyfikacje.art.19mar@knf.gov.pl 

mailto:notyfikacje.art.19mar@knf.gov.pl


  

 

4. Powiadomienie dla Spółki oraz Powiadomienie dla KNF powinny zostać przesłane przez Osobę 

Informującą niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni roboczych od dnia dokonania 

transakcji na Instrumentach Finansowych Spółki. 

§5 

Wejście w życie 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 03 lipca 2016 r. 



  

 

Załącznik nr 1 

Formularz Powiadomienia 

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

a) Nazwa/Nazwisko [Osoba fizyczna: imię i nazwisko.]  

 

[Osoba prawna: pełna nazwa, w tym 

forma prawna, zgodnie z wpisem do 

rejestru, w którym została zarejestrowana, 

jeśli dotyczy.] 

2 Powód powiadomienia 

a) Stanowisko/status [Osoba pełniąca obowiązki zarządcze: 

należy podać stanowisko zajmowane w 

Spółce.]  

[Osoba blisko związana z osobą pełniącą 

obowiązki zarządcze: — należy zaznaczyć, 

że powiadomienie dotyczy osoby blisko 

związanej z osobą pełniącą obowiązki 

zarządcze, — oraz podać imię i nazwisko 

oraz stanowisko danej osoby pełniącej 

obowiązki zarządcze.] 

b) Pierwotne powiadomienie/zmiana  [Należy wskazać, czy jest to pierwotne 

powiadomienie czy zmiana poprzednich 

powiadomień. Jeżeli jest to zmiana, należy 

wyjaśnić, na czym polega błąd poprawiany 

w tym powiadomieniu.] 

3 

 

Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, 

prowadzącego aukcje lub monitorującego aukcje 

a) Nazwa OPONEO.PL Spółka Akcyjna z siedzibą 

w Bydgoszczy  

b)  LEI 2594002C0DGL8KBA5491 



  

 

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 

[ - Informacje o charakterze instrumentu: - 

akcja, dłużny papier wartościowy, 

instrument pochodny bądź instrument 

finansowy powiązany z akcją lub dłużnym 

papierem wartościowym,  

- uprawnienie do emisji, produkt 

sprzedawany na aukcji oparty na 

uprawnieniu do emisji lub instrument 

pochodny powiązany z uprawnieniem do 

emisji.  

- Kod identyfikacyjny instrumentu zgodnie 

z rozporządzeniem delegowanym Komisji 

uzupełniającym rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

600/2014 w odniesieniu do regulacyjnych 

standardów technicznych dotyczących 

zgłaszania transakcji właściwym organom 

przyjętym na podstawie art. 26 

rozporządzenia (UE) nr 600/2014.] 

 

 

b) Rodzaj transakcji [Opis rodzaju transakcji przy 

uwzględnieniu, w stosownych 

przypadkach, rodzaju transakcji 

określonych w art. 10 rozporządzenia 

delegowanego Komisji (UE) 2016/522 ( 1) 

przyjętego na podstawie art. 19 ust. 14 

rozporządzenia (UE) nr 596/2014 lub przy 

uwzględnieniu konkretnego przykładu 

określonego w art. 19 ust. 7 

rozporządzenia (UE) nr 596/2014. Zgodnie 



  

 

z art. 19 ust. 6 lit. e) rozporządzenia (UE) 

nr 596/2014 należy wskazać, czy dana 

transakcja jest związana z wykonywaniem 

programów opcji na akcje.] 

c) 

 

Cena i wolumen  Cena Wolumen 

  

[Jeżeli w tym samym dniu i w tym samym 

miejscu transakcji przeprowadzono więcej 

niż jedną transakcję tego samego rodzaju 

(operacje kupna, sprzedaży, zaciągania lub 

udzielania pożyczek itp.) w odniesieniu do 

tego samego instrumentu finansowego lub 

uprawnienia do emisji, w polu tym należy 

podać ceny i wolumeny transakcji w dwóch 

kolumnach według powyższego wzoru, 

wprowadzając tyle wierszy, ile potrzeba. 

Należy zastosować się do standardów 

danych dotyczących cen i ilości, w tym w 

stosownych przypadkach dotyczących 

waluty w odniesieniu do ceny i waluty w 

odniesieniu do ilości, zgodnie z 

rozporządzeniem delegowanym Komisji 

uzupełniającym rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

600/2014 w odniesieniu do regulacyjnych 

standardów technicznych dotyczących 

zgłaszania transakcji właściwym organom, 

przyjętym na podstawie art. 26 

rozporządzenia (UE) nr 600/2014.] 

d) 

 

Informacje zbiorcze 

 Łączny wolumen 

 Cena 

[Wolumeny szeregu transakcji ujmuje się 

w formie zbiorczej, jeżeli transakcje te: 

- dotyczą tego samego instrumentu 

finansowego lub uprawnienia do emisji,  



  

 

- są tego samego rodzaju,  

- zostały przeprowadzone w tym samym 

dniu, oraz 

- zostały przeprowadzone w tym samym 

miejscu transakcji.  

Należy zastosować się do standardu 

danych dotyczących ilości, w tym w 

stosownych przypadkach dotyczących 

waluty w odniesieniu do ilości, zgodnie z 

rozporządzeniem delegowanym Komisji 

uzupełniającym rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

600/2014 w odniesieniu do regulacyjnych 

standardów technicznych dotyczących 

zgłaszania transakcji właściwym organom, 

przyjętym na podstawie art. 26 

rozporządzenia (UE) nr 600/2014.]  

 

[Informacje o cenie:  

- w przypadku pojedynczej transakcji – 

cena pojedynczej transakcji,  

 - w przypadku gdy sumuje się wolumeny 

szeregu transakcji – średnia cena ważona 

zagregowanych transakcji. 

Należy zastosować się do standardu 

danych dotyczących cen, w tym w 

stosownych przypadkach dotyczących 

waluty w odniesieniu do ceny, zgodnie z 

rozporządzeniem delegowanym Komisji 

uzupełniającym rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

600/2014 w odniesieniu do regulacyjnych 

standardów technicznych dotyczących 

zgłaszania transakcji właściwym organom, 



  

 

przyjętym na podstawie art. 26 

rozporządzenia (UE) nr 600/2014.] 

e) Data transakcji  [Dzień, w którym przeprowadzono 

zgłoszoną transakcję. Należy podać datę w 

formacie zgodnym z ISO 8601: RRRR-

MM-DD; czas UTC.] 

f) Miejsce transakcji [Nazwa i kod wskazujące system obrotu 

podlegający MiFID, podmiot 

systematycznie internalizujący transakcje 

lub zorganizowaną platformę obrotu poza 

Unią, jeżeli transakcja została 

przeprowadzona zgodnie z 

rozporządzeniem delegowanym Komisji 

uzupełniającym rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

600/2014 w odniesieniu do regulacyjnych 

standardów technicznych dotyczących 

zgłaszania transakcji właściwym organom, 

przyjętym na podstawie art. 26 

rozporządzenia (UE) nr 600/2014, lub 

jeżeli transakcja nie została 

przeprowadzona w wyżej wymienionych 

miejscach, proszę wpisać „poza systemem 

obrotu”.] 

 

 

 

 

 

 


