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Rybnik,	dnia	……………...	2022	r.	

Digitree	Group	S.A.	

ul.	Raciborska	35A	

44-200	Rybnik	

Pan/Pani	…………………………	

Członek	Rady	Nadzorczej		

Digitree	Group	S.A.	

	

	

Powiadomienie	

	

Szanowny	Panie/Szanowna	Pani,	

Uprzejmie	 informujemy	Pana/Panią,	 że	w	 związku	 z	 obowiązywaniem	od	3	 lipca	2016	 roku	
rozporządzenia	Parlamentu	Europejskiego	i	Rady	(UE)	nr	596/2014	z	dnia	16	kwietnia	2014	r.		
w	sprawie	nadużyć	na	rynku	(dalej	„Rozporządzenie”)	od	pierwszego	dnia	sprawowania	przez	
Panią/Pana	 funkcji	 Członka	 Rady	 Nadzorczej,	 przepisy	 kwalifikować	 będą	 Panią/Pana	 jako	
„osobę	pełniącą	obowiązki	zarządcze”	w	spółce	publicznej	Digitree	Group	S.A.	(dalej	„Spółka”,	
„Emitent”).	Osoba	pełniąca	obowiązki	zarządcze	-	w	myśl	ww.	przepisów		-	zobowiązana	jest	do:	

1. informowania	o	transakcjach	określonych	w	art.	19	Rozporządzenia,	
2. poinformowania	osób	blisko	z	Panią/Panem	związanych	o	ich	obowiązkach	określonych	

w	art.	19	Rozporządzenia,	oraz	przechowywania	kopii	tego	powiadomienia,	
3. przekazania	do	Digitree	Group	S.A.	listy	osób	blisko	z	Panią/Panem	związanych	oraz	jej	

bieżącego	aktualizowania.		

W	załączeniu	do	niniejszego	pisma,	przesyłamy	Pani/Panu	wzory	powiadomień,	list	osób	blisko	
związanych	oraz	informacji	o	dokonanych	transakcjach.	Bardzo	proszę	o	zapoznanie	się	z	treścią	
powiadomienia	 i	 dostarczenie	 Spółce	 do	 siedmiu	 dni	 kalendarzowych	 od	 dnia	 otrzymania	
powiadomienia,	jednego	podpisanego	egzemplarza	na	adres:	ul.	Raciborska	35a,	44-200	Rybnik.	
Proszę	 również	 o	wypełnienie	 i	 dostarczenie	 Spółce	 załączonych	 poniżej	 załączników	wraz	 z	
powiadomieniami	podpisanymi	przez	osoby	blisko	z	Panią/Panem	związane.	

	

Informacja	dodatkowa:	

szczegółowe	informacje	dotyczące	powyższych	obowiązków	

	

I. Wymóg	 informowania	 o	 transakcjach	 wykonywanych	 przez	 osoby	 pełniące	
obowiązki	zarządcze	oraz	osoby	blisko	z	nimi	związane	

Na	podstawie	art.	19	ust.	5	akapit	pierwszy	Rozporządzenia	informujemy,	że	od	dnia	3	lipca	2016	
roku	osoba	pełniąca	obowiązki	zarządcze	oraz	osoba	blisko	z	nią	związana	będzie	zobowiązana	
do	niezwłocznego	(nie	później	niż	w	ciągu	2	dni	roboczych	po	dniu	transakcji)	poinformowania	
Digitree	 Group	 S.A.	 oraz	 Komisji	 Nadzoru	 Finansowego	 (dalej	 „KNF”)	 o	 każdej	 transakcji	
zawieranej	na	jej	własny	rachunek	w	odniesieniu	do	akcji	 lub	instrumentów	dłużnych	Digitree	
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Group	 S.A.	 lub	 do	 instrumentów	 pochodnych	 bądź	 innych	 powiązanych	 z	 nimi	 instrumentów	
finansowych.	 
Transakcje, które wymagają powiadomienia, obejmują także transakcje zastawiania przez osoby,  
o których mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR. 

1. Definicja	osób	których	dotyczy	obowiązek	informowania	o	transakcjach:	

a) osobą	pełniącą	obowiązki	zarządcze	w	rozumieniu	art.	3	ust.	1	pkt	25	Rozporządzenia	jest	
to	osoba	związana	z	Digitree	Group	S.A.,	która:	

a. jest	 członkiem	 organu	 administracyjnego,	 zarządzającego	 lub	 nadzorczego	
Digitree	Group	S.A.,	lub	

b. pełni	funkcje	kierownicze,	nie	będąc	członkiem	organów,	o	których	mowa	w	lit.	a.,	
przy	 czym	ma	 stały	 dostęp	 do	 informacji	 poufnych	 dotyczących	 pośrednio	 lub	
bezpośrednio	 Digitree	 Group	 S.A	 oraz	 uprawnienia	 do	 podejmowania	 decyzji	
zarządczych	 mających	 wpływ	 na	 dalszy	 rozwój	 i	 perspektywy	 gospodarcze	
Digitree	Group	S.A.	

b) osoba	blisko	związana	w	rozumieniu	art.	3	ust.	1	pkt	26	Rozporządzenia	oznacza:	

a. małżonka	 lub	 partnera	 uznawanego	 zgodnie	 z	 prawem	 krajowym	 za	
równoważnego	z	małżonkiem,	

b. dziecko	będące	na	utrzymaniu	zgodnie	z	prawem	krajowym,	

c. 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.,	nad	którą	osoba	taka	sprawuje	pośrednią	lub	bezpośrednią	kontrolę,	
która	została	utworzona,	by	przynosić	korzyści	takiej	osobie,	lub	której	interesy	
gospodarcze	są	w	znacznym	stopniu	zbieżne	z	interesami	takiej	osoby.	

	

2. Transakcjami,	 które	 wymagają	 powiadomienia	 zgodnie	 z	 art.	 19	 ust.	 1	 oraz	 ust.	 7	
Rozporządzenia	(dalej	„Transakcje”),	są	transakcje	zawierane	na	własny	rachunek	przez	
osoby	pełniące	obowiązki	zarządcze	oraz	osoby	blisko	z	nimi	związane	w	odniesieniu	do	
akcji	 lub	 instrumentów	dłużnych	Digitree	Group	S.A.	 lub	do	 instrumentów	pochodnych	
bądź	innych	powiązanych	z	nimi	instrumentów	finansowych,	w	tym	także:	

i. transakcje	 zastawiania	 lub	 pożyczania	 instrumentów	 finansowych	 przez	 osobę	
pełniącą	obowiązki	zarządcze,	lub	w	jej	imieniu,	lub	osobę	blisko	z	nią	związaną,	lub	
w	jej	imieniu,	o	których	mowa	w	pkt.	1,	

ii. 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,	o	której	mowa	
w	pkt.	1,	włączając	w	to	transakcje	zawierane	w	ramach	uznania,	

iii. transakcje	 dokonywane	 z	 tytułu	 polisy	 ubezpieczeniowej	 na	 życie,	 określonej	 w	
dyrektywie	Parlamentu	Europejskiego	i	Rady	2009/138/WE1,	w	przypadku	gdy:	

 
1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania 
i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) (Dz.U. L 335 z 17.12.2009, s. 
1). 
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a) ubezpieczającym	jest	osoba	pełniąca	obowiązki	zarządcze	lub	osoba	blisko	
związana	z	taką	osobą,	o	których	mowa	w	pkt.	1,	

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.				

Do	 celów	 lit.	 i.	 powyżej	 zastaw	 na	 instrumentach	 finansowych	 –	 lub	 podobny	 rodzaj	
zabezpieczenia	–	związany	ze	zdeponowaniem	instrumentów	finansowych	na	rachunku	
powierniczym	nie	musi	być	przedmiotem	powiadomienia,	 chyba	że	 i	do	czasu	gdy	 taki	
zastaw	 lub	 inne	 zabezpieczenie	 zostanie	 wskazane	 jako	 zabezpieczenie	 konkretnego	
rodzaju	kredytu.	

	

3. Próg	wartości	Transakcji,	powyżej	którego	należy	powiadomić	o	Transakcji:	

Obowiązek	 powiadomienia	 o	 Transakcji	 ma	 zastosowanie	 do	 każdej	 kolejnej	 transakcji,	 gdy	
zostanie	 osiągnięta	 łączna	 kwota	 5	 000	 EUR	 w	 trakcie	 jednego	 roku	 kalendarzowego.	 Próg		
w	wysokości	 5	 000	 EUR	 oblicza	 się	 poprzez	 dodanie	 bez	 kompensowania	 pozycji	 wszystkich	
Transakcji,	o	których	mowa	w	pkt.	2.		

	

4. Powiadomienie	o	Transakcjach,	o	których	mowa	w	pkt.	2,	powinno	być	przez	Pana	oraz	
osoby	 blisko	 z	 Panem	 związane	 dokonywane	 na	 podstawie	 formularza,	 wypełnionego	
online,	 który	 jest	 dostępny	 na	 stronie	 KNF	 pod	 adresem:	 https://19mar.knf.gov.pl/.	
Instrukcja	 dotycząca	 formularza	 znajduje	 się	 również	 na	 stronie	 KNF	 pod	 adresem:	
https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Instrukcja_uzytkownika_formularza_
19_MAR_68333.pdf. Wyżej wskazany formularz wraz z potwierdzeniem powinien 
zostać pobrany w formacie pdf i przesłany do Spółki Digitree Group S.A.  
z zachowaniem odpowiedniego terminu. 	

	

5. Termin	powiadomienia	przez	osoby	pełniące	obowiązku	zarządcze	i	osoby	blisko	z	nimi	
związane	o	dokonywanych	Transakcjach	

Zgodnie	z	art.	19	ust.	1	akapit	drugi	Rozporządzenia	powiadomienia	o	Transakcjach	dokonuje	się	
niezwłocznie	i	nie	później	niż	trzy	dni	robocze	po	dniu	Transakcji.	Z	uwagi	na	fakt,	że	Digitree	
Group	S.A.	 jest	zobowiązana	do	zapewnienia,	aby	 informacje	przekazane	przez	osoby	pełniące	
obowiązki	zarządcze	oraz	osoby	blisko	z	nimi	związane	zostały	podane	do	wiadomości	publicznej	
również	 niezwłocznie	 i	 nie	 później	 niż	 w	 terminie	 trzech	 dni	 roboczych	 od	 dnia	 zawarcia	
Transakcji,	co	może	stanowić	ryzyko	niewykonania	w	terminie	niniejszego	obowiązku,	Digitree	
Group	 S.A.	 na	 podstawie	 uchwały	 Zarządu	 nr	 10/2016	 z	 dnia	 28.06.2016	 r.	 zobowiązuje	
Pana/Panią	do	powiadamiania	o	Transakcjach	niezwłocznie,	nie	później	niż	w	terminie	dwóch	dni	
roboczych	od	dnia	Transakcji.	Jednocześnie	jest	Pan/Pani	zobligowana	do	zapewnienia,	aby	osoba	
blisko	 z	Panem/Panią	 związana	powiadamiała	Digitree	Group	S.A.	 o	 dokonanych	 transakcjach	
niezwłocznie,	nie	później	niż	w	terminie	dwóch	dni	roboczych	od	dnia	transakcji.	

	

6. Sposób	dostarczenia	powiadomień	
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Osoby	 pełniące	 obowiązki	 zarządcze	 oraz	 osoby	 blisko	 z	 nimi	 związane	 powiadamiają	 o	
dokonanych	Transakcjach,	o	których	mowa	w	pkt.	2,	Digitree	Group	S.A.	oraz	Komisję	Nadzoru	
Finansowego.	

Zgonie	z	art.	2	ust.	2	rozporządzenia	wykonawczego	Komisji	(UE)	2016/523	z	dnia	10	marca	2016	
r.	 powiadomienie	 Komisji	 Nadzoru	 Finansowego	 powinno	 odbywać	 się	 za	 pomocą	 środków	
elektronicznych.	 Środki	 te	 muszą	 zapewniać	 kompletność,	 integralność	 i	 poufność	 informacji	
podczas	ich	przesyłania	oraz	dawać	pewność	co	do	źródła	przesyłanych	informacji.			

Właściwe	 organy	 określają	 środki	 elektroniczne,	 o	 których	 mowa	 powyżej,	 z	 jakich	 należy	
korzystać	w	 celu	 przesyłania	 im	 powiadomień,	 oraz	 publikują	 informację	 o	 tych	 środkach	 na	
swoich	stronach	internetowych.	

Powiadomienie	 do	 Digitree	 Group	 S.A.	 należy	 przesyłać	 poprzez	 e-mail	 na	 adres	
dokumenty@digitree.pl	

	

	

7. Okresy	zamknięte	

Osoba	pełniąca	obowiązki	zarządcze	w	Spółce	nie	może	dokonywać	żadnych	transakcji	na	swój	
rachunek	 ani	 na	 rachunek	 strony	 trzeciej,	 bezpośrednio	 lub	 pośrednio,	 dotyczących	 akcji	 lub	
instrumentów	 dłużnych	 Digitree	 Group	 S.A.,	 lub	 instrumentów	 pochodnych	 lub	 innych	
związanych	z	nimi	 instrumentów	 finansowych,	przez	okres	zamknięty	30	dni	kalendarzowych	
przed	 ogłoszeniem	 śródrocznego	 raportu	 finansowego	 lub	 sprawozdania	 na	 koniec	 roku	
rozliczeniowego,	 które	 Digitree	 Group	 S.A.	 ma	 obowiązek	 podać	 do	 wiadomości	 publicznej	
zgodnie	z:		

a) 	przepisami	systemu	obrotu,	w	którym	akcje	Spółki	są	dopuszczone	do	obrotu,	lub		

b) 	prawem	krajowym.	

Digitree	Group	S.A.	może	zezwolić	osobie	pełniącej	u	niej	obowiązki	zarządcze	na	dokonywanie	
transakcji	na	jej	rachunek	lub	na	rachunek	strony	trzeciej	w	trakcie	okresu	zamkniętego:		

a) na	podstawie	indywidualnych	przypadków	z	powodu	istnienia	wyjątkowych	okoliczności,	
takich	jak	poważne	trudności	finansowe,	wymagających	natychmiastowej	sprzedaży	akcji,	
albo		

b) z	powodu	cech	danej	transakcji	dokonywanej	w	ramach	programu	akcji	pracowniczych,	
programów	oszczędnościowych,	kwalifikacji	lub	uprawnień	do	akcji,	lub	też	transakcji,	w	
których	korzyść	związana	z	danym	papierem	wartościowym	nie	ulega	zmianie	lub	cech	
transakcji	z	nimi	związanych.	

	

II. Konieczność	 powiadomienia	 przez	 osoby	 pełniące	 obowiązki	 zarządcze	 osób	
blisko	 z	 nimi	 związanych	 o	 ich	 obowiązkach	wynikających	 z	 Rozporządzenia	
oraz	przechowywania	kopii	powiadomienia	

	

Zgodnie	z	art.	19	ust.	5	akapit	drugi	Rozporządzenia	jest	Pan/Pani	zobowiązana	do	pisemnego	
powiadomienia	osób	blisko	z	Panem/Panią	związanych	o	ich	obowiązkach	wynikających	z	art.	19	
ww.	Rozporządzenia	oraz	do	przechowywania	kopii	tego	powiadomienia.	

Wzór	powiadomienia	stanowi	Załącznik	2	do	niniejszego	pisma.	
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Na	 podstawie	 uchwały	 Zarządu	 Digitree	 Group	 S.A.	 nr	 10/2016	 z	 dnia	 28.06.2016	 r.	
zobowiązujemy	 Pana/Panią	 do	 przekazania	 Digitree	 Group	 S.A.	 podpisanego	 oświadczenia	 o	
powiadomieniu,	stanowiącego	Załącznik	4.	

Spółka	będzie	przechowywać	otrzymane	kopie	powiadomień	przez	okres	nie	dłuższy	niż	5	lat.	

	

III. Obowiązek	przekazania	do	Digitree	Group	S.A.	listy	osób	blisko	związanych	

Zgodnie	z	art.	19	ust.	5	akapit	pierwszy	Rozporządzenia	Digitree	Group	S.A.	jest	zobowiązana	do	
sporządzenia	 listy	 wszystkich	 osób	 pełniących	 obowiązki	 zarządcze	 oraz	 osób	 blisko	 z	 nimi	
związanych.	

Prosimy	o	przesłanie	przez	Pana	na	adres	email:	dokumenty@digitree.pl	listy	osób	blisko	z	Panem	
związanych,	określonych	w	pkt.	I.1.b)	niniejszego	powiadomienia	w	terminie	siedmiu	dni	od	dnia	
otrzymania	niniejszego	powiadomienia.	

Zakres	informacji	o	osobach	blisko	związanych	stanowi	Załącznik	3	do	niniejszego	pisma.	

Jednocześnie	 jest	 Pani/Pan	 zobligowana/y	 do	 niezwłocznego	 aktualizowania	 listy	 osób	
blisko	związanych	w	wypadku	 jakichkolwiek	zmian	poprzez	wysłanie	aktualnej	 listy	na	
adres	e-mail	dokumenty@digitree.pl.		

	

IV. Środki	i	sankcje	administracyjne	za	naruszenie	obowiązków	

Zgodnie	z	art.	30	ust.	2	Rozporządzenia	i	art.	175	ust.	1	Ustawy	z	dnia	29	lipca	2005	r.	o	obrocie	
instrumentami	 finansowymi,	za	brak	wypełnienia	obowiązków	wynikających	z	art.	19	ww.	
Rozporządzenia	przewidziane	są	sankcje	administracyjne,	w	tym	sankcje	pieniężne:	

a. w	 przypadku	 osoby	 fizycznej	 –	 maksymalna	 administracyjna	 sankcja	 pieniężna	 w	
wysokości	2	072	800	zł.	

b. w	 przypadku	 osoby	 prawnej	 –	 maksymalna	 administracyjna	 sankcja	 pieniężna	 w	
wysokości	4	145	600	zł.	

	

Mając	na	uwadze	powyższe	zwracamy	się	z	uprzejmą	prośbą	o	przestrzeganie	wprowadzonych	
regulacji.	W	przypadku	jakichkolwiek	pytań	prosimy	o	kontakt	z:	

	

Przemysław	Marcol	

Członek	Zarządu	

tel.	+48	604	530	026	

e-mail.	p.marcol@sare.pl	

	

Patryk	Grzyb	

Specjalista	 ds.	 Relacji	 Inwestorskich	 i	 Public	
Relations	

tel.	+	48	519	190	216	

e-mail.	p.grzyb@digitree.pl	
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Lista	załączników:	

• Załącznik	1	-	Wzór	powiadomienia	o	transakcjach	

• Załącznik	2	-	Wzór	powiadomienia	osób	blisko	związanych	o	ich	obowiązkach	

• Załącznik	3	-	Wzór	listy	osób	blisko	związanych	

• Załącznik	4	-	Oświadczenie	osoby	pełniącej	obowiązki	zarządcze	

• Załącznik	5	–	Klauzula	RODO	dla	osoby	blisko	związanej	

	

	

Załączniki	stanowią	integralną	część	pisma.	

	

Agnieszka	Grodoń	

Manager	ds.	Relacji	Inwestorskich	i	Public	Relations	

Digitree	Group	S.A.	

	

	

Oświadczam,	 że	 pismo	 otrzymałem/otrzymałam	 wraz	 z	 kompletem	 ww.	 załączników	 oraz	
zapoznałem	się	z	jego	treścią.	

	

	

Podpis	osoby	pełniącej	obowiązki	zarządcze	
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Załącznik	1	-	Wzór	powiadomienia	o	Transakcjach	(forma	analogiczna	do	e-formularza	na	stronie	KNF)	

	

1	 Dane	osoby	pełniącej	obowiązki	zarządcze	/	osoby	blisko	związanej	

a) 	Nazwa	 [w	przypadku	osób	fizycznych:	imię	i	nazwisko]	

[w	przypadku	osób	prawnych:	pełna	nazwa	w	tym	forma	prawna	z	
odpowiedniego	rejestru]	

2	 Powód	zgłoszenia	

b) 	Stanowisko	/	Status	 [dla	osób	pełniących	obowiązki	zarządcze:	zajmowane	stanowisko	u	
Emitenta]	

[dla	osób	blisko	związanych:		

-	wskazanie,	że	zgłoszenie	dotyczy	osoby	blisko	związanej	z	osobą	pełniąca	
obowiązki	zarządcze,	

-	imię	i	nazwisko	oraz	stanowisko	właściwej	osoby	pełniącej	obowiązki	
zarządcze]	

c) 	Pierwotne	
zawiadomienie	/	
Poprawka	

[wskazanie,	że	jest	to	pierwotne		zawiadomienie	lub	poprawka	do	
wcześniejszych	zawiadomień.	

W	przypadku	zmiany	należy	wyjaśnić	przyczynę.		

3	 Szczegóły	dotyczące	Emitenta	

a) 	Nazwa	 Digitree	Group	S.A.	

b) 	LEI	 259400AG1ZDRN8YDKB83	

4	 Szczegóły	transakcji:	sekcja	ma	być	powtórzona	dla	(i)	każdego	rodzaju	instrumentu,	(ii)	każdego	
rodzaju	transakcji,	(iii)	każdej	daty	i	(iv)	każdego	miejsca,	w	którym	transakcje	zostały	

przeprowadzone	

a) 	Opis	instrumentu	

finansowego,	

rodzaj	instrumentu,		

kod	identyfikacyjny	

[Wskazanie	rodzaju	instrumentu:	

-	akcja,	instrument	dłużny,	pochodny	lub	finansowy	instrument	powiązany	z	
akcją	lub	instrument	dłużny.	

Kod	identyfikacyjny	–	jak	określono	w	aktach	delegowanych	przyjętych	na	
podstawie	art.	26	Rozporządzenia	(UE)	nr	600/2014]					PLSARE000013	

b) 	Rodzaj	transakcji	 [Opis	rodzaju	transakcji	przy	użyciu,	w	stosownych	przypadkach,	rodzaju	
transakcji	określonych	w	Artykule	[X]	Rozporządzenia	delegowanego	
Komisji	(UE)	XXXX/XX	[Akt	przyjęty	zgodnie	z	artykułem	19	(14)	
Rozporządzenia	UE	nr	596/2014	lub	z	artykułem	19	(7)	rozporządzenia	UE	
nr	596/2014.	

Stosownie	do	art.	19	(6)	(e)	rozporządzenia	UE	nr	596/2014	należy	
wskazać,	czy	dana	transakcja	jest	związana	z	wykonywaniem	programu	
opcyjnego]	

c) 	Cena	i	wolumen	 Cena	 Wolumen	
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[Jeżeli	występuje	więcej	niż	jedna	transakcja	o	takim	samym	charakterze	
(zakup,	sprzedaż	…)	w	sprawie	tego	samego	instrumentu	finansowego	lub	
uprawnień	do	emisji	oraz	są	realizowane	w	tym	samym	dniu	i	w	tym	samym	
miejscu	transakcji	–	cena	i	wolumen	tych	transakcji	mogą	zostać	zgłoszone	
w	tej	tabeli	w	postaci	dwóch	kolumn	–	jak	przedstawiono	powyżej	–	dodając	
odpowiednią	ilość	wierszy.		

d) 	Zagregowane	
informacje	

	

-	Łączny	wolumen,	

-	Cena	

[Wielkość	wielu	transakcji	jest	sumowana,	gdy	te	transakcje:	

-	odnoszą	się	do	tego	samego	instrumentu	finansowego	lub	uprawnień	do	
emisji,	

-	są	tego	samego	rodzaju,	

-	transakcje	zrealizowane	w	tym	samym	dniu,	

-	transakcje	zrealizowane	w	tym	samym	miejscu.	

W	przypadku	pojedynczej	transakcji,	cena	pojedynczej	transakcji.	

e) 	Data	transakcji	 {Data	zawarcia	zgłaszanej	transakcji.	

Format	daty	ISO	8601:	YYYY-MM-DD;	Czas	UTC]	

f) 	 Miejsce	transakcji	 [Nazwa	i	kod	identyfikacyjny	systemu	obrotu.		

Jeśli	transakcja	nie	została	zawarta	w	wymienionych	miejscach	–	proszę	
podać	„Poza	systemem	obrotu”.]	
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Załącznik	2	-	Wzór	powiadomienia	osób	blisko	związanych	o	ich	obowiązkach	

	

	

…………………,	dnia	……………………………………..	roku	

	

Powiadomienie	o	obowiązkach	informacyjnych	

wynikających	z	art.	19	Rozporządzenia	Parlamentu	Europejskiego	i	Rady	nr	596/2014	z	dnia	16	
kwietnia	2014	r.	w	sprawie	nadużyć	na	rynku	(rozporządzenie	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	(dalej	„Rozporządzenie”)	

skierowane	przez		

	

…………………………………………………………………………………….	

będącego	/	będącą	osobą	pełniącą	obowiązki	zarządcze	w	Digitree	Group	S.A.	w	rozumieniu	
art.	3	ust.	1	pkt	25	Rozporządzenia	

do		

	

……………………………………………………………………………..………………………………..	 będącego	 /	 będącą	
osobą	 blisko	 związaną	 z	 ww.	 osobą	 pełniącą	 obowiązki	 zarządcze	 w	 Digitree	 Group	 S.A.	 w	
rozumieniu	art.	3	ust.	1	pkt	25	Rozporządzenia.		

Zgodnie	 z	 art.	 19	 ust.	 5	 Rozporządzenia	 powiadamiam	 o	 obowiązkach	 informacyjnych	
wynikających	z	Rozporządzenia.	

	

Obowiązek	informowania	

Zgodnie	z	art.	19	ust.	1	Rozporządzenia,	osoba	blisko	związana	zobligowana	jest	do	informowania	
Digitree	 Group	 S.A.	 (dalej	 „Spółka”)	 oraz	 Komisji	 Nadzoru	 Finansowego,	 o	 każdej	 transakcji	
zawieranej	 na	 jej	 rachunek	 w	 odniesieniu	 do	 papierów	 wartościowych	 emitowanych	 przez	
Digitree	Group	S.A.,	w	szczególności	akcji	lub	instrumentów	dłużnych	Spółki	lub	instrumentów	
pochodnych,	 bądź	 innych	 powiązanych	 z	 nimi	 instrumentów	 finansowych,	 gdy	 zostanie	
osiągnięta	łączna	kwota	5	000	EUR	w	trakcie	jednego	roku	kalendarzowego	(„Transakcja”).	

Notyfikacja	 o	 Transakcji	 powinna	 nastąpić	 niezwłocznie,	 lecz	 nie	 później	 niż	 w	 drugim	 dniu	
roboczym	po	dniu	Transakcji.		

Do	 obowiązków	 osoby	 blisko	 związanej	 należy	 również	 stałe	 monitorowanie	 zawieranych	
Transakcji,	tj.	monitorowanie	faktu	dojścia	Transakcji	do	skutku.		

Formularz	 notyfikacji	 o	 Transakcjach	 stanowi	 załącznik	 do	 niniejszego	 powiadomienia.	
Posługiwanie	się	nim	w	związku	z	dokonywaniem	notyfikacji	ma	charakter	obligatoryjny.	

Ponadto	osoba	blisko	związana	powinna	niezwłocznie	poinformować	osobę	pełniącą	obowiązki	
zarządcze,	 o	 której	 mowa	 na	 wstępie,	 o	 każdym	 przypadku	 zmiany	 danych	 przekazanych	 na	
potrzeby	 jej	 identyfikacji	 jako	 osoby	 blisko	 związanej.	 Zakres	 informacji	 o	 osobach	 blisko	
związanych	stanowi	załącznik	do	niniejszego	powiadomienia.	
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Sankcje	karne	

Zgodnie	z	art.	30	ust.	2	lit.)	i	tiret	(iii)	Rozporządzenia	w	przypadku	naruszeń	ww.	obowiązków	
notyfikacyjnych	 właściwy	 organ	 uprawniony	 jest	 do	 nałożenia	 na	 osobę	 blisko	 związaną	
maksymalnej	 administracyjnej	 sankcji	 pieniężnej	w	wysokości	 odpowiadającej	 równowartości	
kwoty	500	000	EUR.	

Jednocześnie	 zwracam	 uwagę,	 iż	 szczegółowe	 zasady	 dotyczące	 zasad	 dokonywania	 notyfikacji	
określone	są	w	Rozporządzeniu.	

	 Z	poważaniem,	

	

...…………………………………………………..	

	

Wypełnia	OSOBA	BLISKO	ZWIĄZANA:	

	

Otrzymałem/am,	przyjmuję	do	wiadomości	i	zobowiązuję	się	do	stosowania:	

	

	

……………………………………………	 ……………………………………………	

Miejscowość,	data		 Podpis	osoby	blisko	związanej	

	

Przyjmuję	do	wiadomości,	iż	administratorem	moich	danych	osobowych	przekazanych	w	związku	
z	realizacją	obowiązków,	o	których	mowa	w	art.	19	Rozporządzenia	Parlamentu	Europejskiego	i	
Rady	(UE)	nr	596/2014	z	dnia	16	kwietnia	2014	r.	w	sprawie	nadużyć	na	rynku	(Rozporządzenie)	
jest	 Digitree	 Group	 S.A.	 z	 siedzibą	w	Rybniku	 (44-200)	 ul.	 Raciborska	 35A.	 Dane	w	 zakresie	
podanym	w	 załączniku	 „lista	 osób	 blisko	 związanych”	 wykorzystywane	 są	 do	 celów	 realizacji	
przez	Digitree	Group	S.A.	obowiązków	wynikających	z	przepisów	prawa.	Podanie	jakichkolwiek	
danych	 osobowych	 jest	 dobrowolne.	 Mam	 prawo	 dostępu	 do	 treści	 swoich	 danych,	 ich	
poprawiania,	żądania	zaprzestania	oraz	wniesienia	sprzeciwu	wobec	ich	przetwarzania	zgodnie	
z	ustawą	z	dnia	29	sierpnia	1997	r.	o	ochronie	danych	osobowych	(tj.	Dz.	U.	z	2015	r.	poz.	2135,	ze	
zm.).	

	

……………………………………………	 ……………………………………………	

Miejscowość,	data	 Podpis	osoby	blisko	związanej	

	

	

Załączniki:	

• Wzór	powiadomienia	o	Transakcjach	

• Wzór	listy	osób	blisko	związanych	

• Klauzula	informacyjna	RODO	
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Załącznik	3	–	Wzór	listy	osób	blisko	związanych	

	

Osoby	fizyczne	

Lp.	 Imię	(imiona)	i	
nazwisko(-a)	

Nazwisko	
rodowe	(jeśli	
inne)	

Rodzaj	
powiązania		z	
Osobą	
Zarządzającą	

Telefon	
kontaktowy	

Adres	
zamieszkania	

PESEL	 Data	wpisu	
na	Listę	

Data	
wykreślenia	
z	Listy	

	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	

	

	

Podmioty	gospodarcze	

Lp.	 Nazwa	
podmiotu	

Siedziba	 Rodzaj	
powiązania	z	
Osobą	
Zarządzającą	

Telefon	
kontaktowy	

Adres	
prowadzenia	
działalności	
/adres	
korespondency
jny	

Krajowy	
numer	
identyfikacyjny	

Data	 wpisu	 na	
Listę	

Data	
wykreślenia	 z	
Listy	
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Załącznik	4	–	Oświadczenie	osoby	pełniącej	obowiązki	zarządcze	

	

……………..…..,	dnia	……………………………..		roku	

	

………………………………………………	

Imię	i	Nazwisko		

Digitree	Group	S.A.	

Rybnik	(44-200)	ul.	Raciborska	35A		

	

Oświadczenie	osoby	pełniącej	obowiązki	zarządcze	

Ja	 niżej	 podpisany/a,	 jako	 osoba	 pełniąca	 obowiązki	 zarządcze	 w	 Digitree	 Group	 S.A.	
oświadczam,	że	według	mojej	najlepszej	wiedzy	powiadomiłem/am	pisemnie	wszystkie	osoby	
blisko	ze	mną	związane	określone	w	art.	3	ust.	1	pkt	26	rozporządzenia	Parlamentu	Europejskiego	
i	 Rady	 (UE)	 nr	 596/2014	 z	 dnia	 16	 kwietnia	 2014	 r.	 w	 sprawie	 nadużyć	 na	 rynku	
(„Rozporządzenie”)	o	ich	obowiązkach	wynikających	z	art.	19	Rozporządzenia	oraz	sankcjach	za	
naruszenie	tych	obowiązków	wynikających	z	art.	30.	ust.	2	Rozporządzenia.	Kopie	powiadomień	
przechowuję.	

Załączam	listę	osób	blisko	związanych	oraz	kopie	powiadomień.	

	

…………………………………………	

Podpis	

Ja,	 niżej	 podpisany/-a,	 przyjmuję	 do	 wiadomości,	 iż	 administratorem	 moich	 danych	 osobowych	
przekazanych	 w	 związku	 z	 realizacją	 obowiązków,	 o	 których	 mowa	 w	 art.	 19	 Rozporządzenia	
Parlamentu	Europejskiego	i	Rady	(UE)	nr	596/2014	z	dnia	16	kwietnia	2014	r.	w	sprawie	nadużyć	
na	rynku	(Rozporządzenie)	jest	Digitree	Group	S.A.	z	siedzibą	w	Rybniku		(44-200)	ul.	Raciborska	
35A.	Dane	w	zakresie	podanym	w	załączniku	„lista	osób	blisko	związanych”	wykorzystywane	są	do	
celów	realizacji	przez	Digitree	Group	S.A.	obowiązków	wynikających	z	przepisów	prawa.	Podanie	
jakichkolwiek	danych	osobowych	jest	dobrowolne.	Mam	prawo	dostępu	do	treści	swoich	danych,	ich	
poprawiania,	żądania	zaprzestania	oraz	wniesienia	sprzeciwu	wobec	ich	przetwarzania	zgodnie	z	
ustawą	z	dnia	29	sierpnia	1997	r.	o	ochronie	danych	osobowych	(tj.	Dz.	U.	z	2015	r.	poz.	2135,	ze	zm.)	

……………..…..,	dnia	……………………………..	roku	

	

…………………………………………	

Podpis	
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Załącznik	5	–	Klauzula	RODO	dla	osoby	blisko	związanej	–	do		

1. Administratorem	moich	danych	osobowych	jest	Digitree	Group	Spółka	Akcyjna	z	siedzibą	
przy	 ul.	 Raciborskiej	 35a,	 44-200	 Rybnik,	 NIP	 6422884378,	 wpisana	 do	 Krajowego	
Rejestru	Sądowego	pod	numerem	KRS	0000369700,	e-mail:	iod@digitree.pl.	

2. Przetwarzanie	danych	osobowych	odbywa	się	 zgodnie	z	Rozporządzeniem	Parlamentu	
Europejskiego	i	Rady	(UE)	2016/679	z	dnia	27	kwietnia	2016	r.	w	sprawie	ochrony	osób	
fizycznych	w	 związku	 z	 przetwarzaniem	 danych	 osobowych	 i	 w	 sprawie	 swobodnego	
przepływu	 takich	 danych	 oraz	 uchylenia	 dyrektywy	 95/46/WE	 (RODO),	 Ustawą	 o	
Ochronie	Danych	Osobowych	z	dnia	10	maja	2018	r.	(Dz.	U.	2018	poz.	1000),		Ustawą	z	
dnia	18	lipca	2002	roku	o	świadczeniu	usług	drogą	elektroniczną	(Dz.U.	nr	144,	poz.	1204	
z	późn.	zm.)	oraz	Ustawą	z	dnia	16	lipca	2004	r.	Prawo	Telekomunikacyjne	(Dz.U.	2004	nr	
171	poz.	1800	z	późn.	zm.).			

3. Moje	dane	będą	przetwarzane:	
• w	 celu	 	 wpisania	 mnie	 na	 listę	 osób	 mających	 dostęp	 do	 informacji	 poufnej	

(podstawą	 prawną	 takiego	 przetwarzania	 jest	 art.	 6	 ust.	 1	 lit.	 c	 RODO,	 który	
pozwala	 przetwarzać	 dane	 osobowe	 jeśli	 jest	 to	 niezbędne	 do	 wypełnienia	
obowiązku	 prawnego	 ciążącego	 na	 administratorze.	 Obwiązek	 o	 którym	mowa	
wynika	z	artykułu	18	ust.	1	lit.	a	Rozporządzenia	Parlamentu	Europejskiego	i	Rady	
(UE)	 nr	 596/2014	 z	 dnia	 16	 kwietnia	 2014	 r.	 w	 sprawie	 nadużyć	 na	 rynku	
(rozporządzenie	 w	 sprawie	 nadużyć	 na	 rynku)	 oraz	 uchylającego	 dyrektywę	
2003/6/WE	 Parlamentu	 Europejskiego	 i	 Rady	 i	 dyrektywy	 Komisji	
2003/124/WE,	2003/125/WE	i	2004/72/WE,	

• w	 celu	 ustalenia,	 dochodzenia	 i	 obrony	 przed	 ewentualnymi	 roszczeniami	
użytkowników	 (podstawą	 prawną	 takiego	 przetwarzania	 jest	 art.	 6	 ust.	 1	 lit.	 f	
RODO	 który	 pozwala	 przetwarzać	 dane	 osobowe	 na	 podstawie	 prawnie	
uzasadnionego	interesu.		
Prawnie	 uzasadnionym	 interesem	 	 jest	 w	 tym	 przypadku	 obrona	 przed	
ewentualnymi	skargami	lub	zarzutami).	

4. Administrator	przetwarza	o	mnie	następujące	dane:	 imię,	nazwisko,	nazwisko	rodowe,	
PESEL,	numer	telefonu,	adres	zamieszania,	imię	i	nazwisko	osoby,	z	którą	jestem	blisko	
związany/związana.	

5. Moje	 dane	 osobowe	 zostały	 przekazane	 przez	 ……………………………………………………………	
(imię	i	nazwisko	osoby	przekazującej	dane).	

6. Jestem	świadomy/a,	że	mam	możliwość	dostępu	do	swoich	danych,	ich	sprostowania	oraz	
usunięcia,	 żądania	 ograniczenia	 ich	 przetwarzania.	 Mam	 prawo	 wniesienia	 skargi	 do	
Urzędu	Ochrony	Danych	Osobowych.	
Przysługuje	 mi	 także	prawo	 do	wniesienia	 sprzeciwu	 -	 z	 przyczyn	 związanych	 ze	
swoją	 szczególną	 sytuacją	 -	 wobec	 przetwarzania	 moich	 danych	 osobowych	 w	
przypadku	 gdy	 przetwarzanie	 oparte	 jest	 na	 podstawie	 prawnie	 uzasadnionego	
interesu	realizowanego	przez	Administratora.	

7. Podanie	 danych	 jest	 dobrowolne,	 ale	 niezbędne	 do	wypełnienia	 obowiązku	 prawnego	
ciążącego	na	Administratorze.	
Obowiązek,	o	którym	mowa	wynika	z	Rozporządzenia	Parlamentu	Europejskiego	i	Rady	
(UE)	 nr	 596/2014	 z	 dnia	 16	 kwietnia	 2014	 r.	 w	 sprawie	 nadużyć	 na	 rynku	
(rozporządzenie	w	sprawie	nadużyć	na	rynku)	oraz	uchylającego	dyrektywę	2003/6/WE	
Parlamentu	Europejskiego	 i	Rady	 i	dyrektywy	Komisji	2003/124/WE,	2003/125/WE	 i	
2004/72/WE.		

8. Moje	dane	będą	przetwarzane:		
• gdy	przetwarzanie	odbywa	się	w	celu	wpisania	mnie	na	listę	osób	mających	dostęp	

do	 informacji	 poufnej:	 przez	 czas	 wynikający	 z	przepisów	 powszechnie	
obowiązującego	prawa.	
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• gdy	 przetwarzanie	 odbywa	 się	 w	 celu	 ustalenia,	 dochodzenia	 i	 obrony	 przed	
moimi	 ewentualnymi	 roszczeniami:	 przez	 czas	 wynikający	 z	przepisów	
powszechnie	obowiązującego	prawa.	

9. Moje	dane	nie	będą	przekazywane	do	państw	trzecich	ani	organizacji	międzynarodowych.			
Nie	będzie	stosowany	wobec	nich	mechanizm	automatycznego	podejmowania	decyzji	w	
tym	profilowania.		

10. Odbiorcami	moich	danych	osobowych	mogą	być:		
• dostawcy	systemów	informatycznych	oraz	usług	IT;		
• podmioty	świadczące	na	rzecz	administratora	usługi	prawne,	analityczne;		
• operatorzy	pocztowi	i	kurierzy;		
• organy	uprawnione	do	otrzymania	danych	osobowych	na	podstawie	przepisów	

prawa.	
11. W	celu	uzyskania	dodatkowych	informacji	lub	realizacji	wyżej	wymienionych	praw	mogę	

skontaktować	 się	 z	 Inspektorem	 Ochrony	 Danych	 za	 pośrednictwem	 adresu	 e-mail	
iod@digitree.pl.	

	

	

…………………………………………………..	

Data	i	podpis	osoby	blisko	związanej	


