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Nazwa podmiotu    Prairie Mining Limited 

ABN                         23 008 677 852 

 

Imię i nazwisko dyrektora Carmel Daniele 

Data ostatniego powiadomienia 1 czerwca 2018 

 

Część 1 - Zmiana istotnych udziałów dyrektora w papierach wartościowych 
W przypadku trustu obejmuje to udziały w trustze udostępnione przez podmiot odpowiedzialny za trust 
 

Uwaga: W przypadku spółki, w tej części należy ujawnić interesy, które mieszczą się w punkcie (i) definicji „udziału dyrektora podlegającego 

obowiązkowi zgłoszenia”. 

 
Interes bezpośredni lub pośredni Pośredni 
Charakter zainteresowania pośredniego 
(w tym zarejestrowany posiadacz) 
Uwaga: Proszę podać szczegółowe informacje na temat okoliczności, które 

spowodowały powstanie odnośnego oprocentowania. 

Kontroler CD Capital Natural Resources Fund III LP 

Data zmiany 30 maj 2021 

Liczba papierów wartościowych posiadanych przed 
zmianą 

A. 44 776 120              
B. 22 388 060              
C. 5 711 804              

Klasa A. Akcje zwykłe w pełni opłacone              
B. Opcje nienotowane z możliwością wykonania w cenie 

0,60 AUD każda do 30 maja 2021 r. lub 
wcześniej                

C. Weksel zamienny zamienny na akcje zwykłe w cenie 
0,46 AUD za akcję bez daty wygaśnięcia              

Zdobyty numer Zero 

Usuwany numer A. Nilu              
B. (22 388 060)              
C. Nilu              

Wartość/rozważenie 
Uwaga: Jeśli wynagrodzenie nie jest gotówkowe, podaj szczegóły i 

szacunkową wycenę 

Nie dotyczy 

Liczba papierów wartościowych posiadanych po 
zmianie 

A. 44 776 120              
B. Nilu              
C. 5 711 804              

Natura zmian 
Przykład: obrót na rynku, obrót poza rynkiem, wykonanie opcji, emisja 

papierów wartościowych w ramach planu reinwestycji dywidendy, udział 

w wykupie 

Wygaśnięcie opcji nienotowanych 

 
Część 2 – Zmiana zainteresowań dyrektora w kontraktach 
 

Uwaga: W przypadku spółki, w tej części należy ujawnić interesy, które mieszczą się w punkcie (ii) definicji „udziału dyrektora podlegającego 

obowiązkowi zgłoszenia”. 

 

Szczegóły umowy Nie dotyczy 
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Charakter zainteresowania Nie dotyczy 

Imię i nazwisko zarejestrowanego 
posiadacza 
(jeśli wyemitowane papiery 
wartościowe) 

Nie dotyczy 

Data zmiany Nie dotyczy 

Nr i klasa papierów wartościowych, 
których dotyczyły odsetki przed 
zmianą 
Uwaga: Szczegóły są wymagane tylko w przypadku 

umowy, w stosunku do której zmieniły się 

oprocentowanie 

Nie dotyczy 

Nabyte odsetki Nie dotyczy 

Odsetki zlikwidowane Nie dotyczy 

Wartość/rozważenie 
Uwaga: Jeśli wynagrodzenie nie jest gotówkowe, podaj 

szczegóły i szacunkową wycenę 

Nie dotyczy 

Odsetki po zmianie Nie dotyczy 

 
Część 3 – +Okres zamknięty 
 

Czy udziały w papierach wartościowych lub kontraktach 
wyszczególnionych powyżej były przedmiotem 

obrotu w + zamkniętym okresie, w którym wymagane było 
uprzednie pisemne zezwolenie? 

Nie dotyczy 

Jeśli tak, czy uzyskano uprzednią pisemną zgodę na 
prowadzenie handlu w tym okresie? 

Nie dotyczy 

Jeżeli udzielono uprzedniego pisemnego zezwolenia, w jakim 
dniu zostało ono wydane? 

Nie dotyczy 

 

Wstępne powiadomienie/zmiana Inicjał 

LEI 213800EHCGNYSCN9T108 

Miejsce transakcji Australijska Giełda Papierów Wartościowych (ASX) 

 

 
Tłumaczenie: Niniejsze oświadczenie zostało przetłumaczone na język polski z oryginału w języku angielskim. W 
przypadku rozbieżności między tłumaczeniem na język polski a oryginałem w języku angielskim, pierwszeństwo ma 
oryginał w języku angielskim. 


