
Cel: 

Biorąc pod uwagę fakt, że kurs giełdowy akcji Spółki jest najniższy od czasu wprowadzenia Spółki na 

Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, zarówno w interesie Spółki, jak i akcjonariuszy, leży 

realizacja skupu akcji własnych w celu ich umorzenia. Skup akcji Spółki daje akcjonariuszom możliwość 

uzyskania wzrostu wartości ich akcji, a jego realizacja poprzez GPW gwarantuje wszystkim 

zainteresowanym akcjonariuszom uczestnictwo w programie skupu na tych samych warunkach. 

 

Warunki i tryb skupu akcji: 

Spółka nabywać będzie akcje w celu umorzenia, w pełni pokryte, według poniższych zasad:  

 łączna liczba nabywanych akcji w celu umorzenia nie będzie większa niż 10% kapitału zakładowego 

Spółki;  

 wysokość zapłaty za jedną nabywaną akcję będzie nie większa niż 6,00 zł (sześć złotych), zaś łączna 

maksymalna wysokość zapłaty za nabywane akcje będzie nie większa niż 4.430.000,00 zł (cztery 

miliony czterysta trzydzieści tysięcy złotych);  

 akcje mogą być, stosownie do decyzji Zarządu Spółki, nabywane za pośrednictwem domów 

maklerskich;  

 nabycie akcji własnych, stosownie do decyzji Zarządu Spółki, może być finansowane z kwoty, która 

zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału lub z kredytów 

bankowych, przy czym to Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia decyzji o źródłach sfinansowania 

nabycia akcji własnych w celu umorzenia;  

 

Czas trwania Programu Skupu Akcji Własnych Spółki: 

 termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania akcji własnych Spółki, Zarząd poda do publicznej 

wiadomości, przy czym termin rozpoczęcia nabywania akcji zostanie  podany przed rozpoczęciem 

realizacji zakupu;  

 upoważnienie Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w celu umorzenia obejmuje okres 5 

(pięciu) lat od dnia wejścia w życie  uchwały ZWZA a tym samym Programu, nie dłużej jednak niż do 

chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie;  

 Zarząd Spółki, kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej Spółki może: 

zakończyć nabywanie akcji przed upływem 5 (pięciu) lat  lub przed wyczerpaniem całości środków 

przeznaczonych na ich nabycie  zrezygnować z nabycia akcji w całości lub w części.  

 

Po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych przez Spółkę w celu umorzenia, następującego w 

wykonaniu postanowień uchwały 26 ZWZA, Zarząd Spółki zwoła niezwłocznie, nie później jednak niż w 

ciągu 3 (trzech) miesięcy od tego terminu, Walne Zgromadzenie Spółki celem podjęcia uchwał o umorzeniu 

akcji oraz obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.  

 

Podstawa prawna: Ksh, Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2273/2003 wykonujące dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady w 

odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji finansowych. 

 


