Załącznik nr 3 do Regulaminu Rady Nadzorczej

Wykaz transakcji członków Rady Nadzorczej i osób blisko związanych podlegających
obowiązkowi powiadomienia:
1) nabycie, zbycie, krótką sprzedaż, subskrypcje lub wymianę;
2) przyjęcie lub realizacja opcji na akcje, w tym opcji na akcje przyznanej osobie pełniącej
obowiązki zarządcze lub pracownikom w ramach ich pakietu wynagrodzeń, oraz zbycie akcji
pochodzących z realizacji opcji na akcje;
3) zawarcie umowy swapu akcyjnego lub realizacja swapu akcyjnego;
4) transakcje na instrumentach pochodnych lub z nimi związane, w tym transakcje rozliczane w
środkach pieniężnych;
5) zawarcie kontraktu różnic kursowych obejmującego instrument finansowy przedmiotowego
emitenta lub uprawnienia do emisji lub oparte na nich produkty sprzedawane na aukcji;
6) nabycie, zbycie lub wykonanie praw, w tym opcji sprzedaży i kupna, a także warrantów;
7) subskrypcje podwyższenia kapitału lub emisja instrumentów dłużnych;
8) transakcje obejmujące instrumenty pochodne i instrumenty finansowe powiązane z
instrumentem dłużnym przedmiotowego emitenta, w tym swapy ryzyka kredytowego;
9) transakcje warunkowe uzależnione od spełnienia określonych warunków i faktyczne
wykonanie takich transakcji;
10) automatyczną lub nieautomatyczną konwersję instrumentu finansowego na inny instrument
finansowy, w tym zamianę obligacji zamiennych na akcje;
11) dokonane lub otrzymane darowizny, w tym darowizny pieniężne, oraz otrzymany spadek;
12) transakcje, których przedmiotem są indeksowane produkty, koszyki i instrumenty pochodne w
zakresie wymaganym zgodnie z art. 19 rozporządzenia (UE) nr 596/2014;
13) transakcje, których przedmiotem są akcje lub jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych,
w tym alternatywne fundusze inwestycyjne (AFI), o których mowa w art. 1 dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE (1), w zakresie wymaganym zgodnie z art. 19
rozporządzenia (UE) nr 596/2014;
14) transakcje dokonane przez zarządzającego alternatywnym funduszem inwestycyjnym, w który
osoba pełniąca obowiązki zarządcze lub osoba blisko związana z taką osobą zainwestowała,
w zakresie wymaganym zgodnie z art. 19 rozporządzenia (UE) nr 596/2014;
15) transakcje dokonane przez osobę trzecią na podstawie uprawnienia do indywidualnego
zarządzania portfelem lub składnikiem aktywów, w imieniu lub na korzyść osoby pełniącej
obowiązki zarządcze, lub osoby blisko związanej z taką osobą;
16) zaciąganie lub udzielanie pożyczek w postaci papierów wartościowych lub instrumentów
dłużnych emitenta lub powiązanych z nimi instrumentów pochodnych lub innych instrumentów
finansowych;
17) zastawianie lub pożyczanie instrumentów finansowych;
18) transakcje zawierane przez osobę zawodowo zajmującą się pośredniczeniem w zawieraniu
transakcji lub wykonywaniu zleceń lub przez inną osobę w imieniu Osoby pełniącej obowiązki
zarządcze lub osoby blisko związanej z taką osobą, włączając w to transakcje zawierane w
ramach uznania;
19) transakcje dokonywane z tytułu polisy ubezpieczeniowej na życie, określonej w dyrektywie
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE, w przypadku gdy:
a. ubezpieczającym jest Osoba pełniąca obowiązki zarządcze lub osoba blisko związana z
taką osobą;
b. ryzyko inwestycyjne ponosi ubezpieczający; oraz
c. ubezpieczający ma prawo lub swobodę podejmowania decyzji inwestycyjnych
dotyczących konkretnych instrumentów w ramach tej polisy ubezpieczeniowej na życie
lub wykonywania transakcji dotyczących konkretnych instrumentów w ramach tej polisy
ubezpieczeniowej na życie.

