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Program nabycia akcji własnych 

 

Raport bieżący nr 35/2016 

 

Podstawa prawna: Inne uregulowania  

 

Zarząd Impexmetal S.A. realizując postanowienia Uchwały Nr 18 z dnia 15 czerwca 2016 r. 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji 

własnych, podaje do publicznej wiadomości treść „Programu nabycia akcji własnych Impexmetal S.A.” 

oraz wyznacza jako termin rozpoczęcia skupu akcji własnych na dzień 23 września 2016 roku.  

"Program nabycia akcji własnych Impexmetal S.A." 

I. PODSTAWA PRAWNA. 

Uwzględniając art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu Spółek Handlowych, realizując postanowienia Uchwały Nr 18 

z dnia 15 czerwca 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dalej „ZWZ”) Impexmetal S.A. z 

siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółka”) w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji 

własnych celem ich umorzenia lub dalszej sprzedaży, lub sfinansowania przejęć w ramach realizacji 

strategii rozwoju Spółki lub Grupy Kapitałowej Impexmetal, Zarząd Spółki przedstawia Program nabycia 

akcji własnych. Niniejszy Program nabycia (zwany dalej "Programem") dotyczy akcji Spółki, notowanych 

na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (zwanej dalej "GPW") i jego 

treść przygotowana została stosownie do Uchwały Nr 18 podjętej przez ZWZ Impexmetal S.A w dniu 

15 czerwca 2016 r. 

 

II. CEL PROGRAMU. 

Celem Programu jest nabywanie przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia lub dalszej 

sprzedaży, lub sfinansowania przejęć w ramach realizacji strategii rozwoju Spółki lub Grupy Kapitałowej 

Impexmetal, na warunkach i w trybie określonym w wyżej opisanej Uchwale ZWZ Impexmetal S.A. 

Nabywanie własnych akcji w celu ich umorzenia stwarza możliwość sprzedaży akcji inwestorów, którzy 

postanowią pozbyć się akcji Spółki uznając, że cena oferowana w ramach skupu jest dla nich korzystna. 

Zdaniem Zarządu Impexmetal S.A. obecny poziom wycen rynkowych Spółki odbiega od jej realnej 

wartości, zaś możliwość wykupu części akcji po cenach z dyskontem do tych wycen i z dyskontem w 

stosunku do średniej rynkowej wyceny Spółki, będzie korzystna dla tych akcjonariuszy, którzy nie 

zamierzają wycofać się z inwestycji w postaci akcji Impexmetal S.A. 



 

III. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PROGRAMU. 

1. Rozpoczęcie Programu nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia zaplanowane jest na dzień 

23 września 2016 r. 

2. Programem objęte są akcje Spółki notowane na rynku podstawowym GPW. 

3. Wynagrodzenie za jedną akcję ustala się na kwotę nie niższą niż 2 (słownie: dwa) złote i nie wyższą 

niż 4 (słownie: cztery) złote. 

4. Łączna wartość nominalna nabywanych akcji nie przekroczy 20% kapitału zakładowego 

Impexmetal S.A., natomiast maksymalna liczba akcji do nabycia nie przekroczy 32.790.000 akcji,  

uwzględniając w tym również wartość nominalną i liczbę pozostałych akcji własnych, które nie 

zostały przez Spółkę zbyte. 

5. Na realizację Programu skupu akcji własnych Spółka przeznaczy maksymalnie kwotę kapitału 

rezerwowego Spółki utworzonego  w tym celu na mocy uchwał ZWZ Impexmetal S.A.: nr 21 z dnia 

14 lipca 2009r., nr 17 z dnia 15 czerwca 2016 roku.  

6. Termin trwania skupu akcji własnych wynosić będzie 5 lat od dnia podjęcia niniejszej uchwały – nie 

dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków które mogą być przeznaczone na ich nabycie. 

7. Zarząd, kierując się interesem Impexmetal S.A. oraz po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej Spółki, 

może zakończyć nabywanie akcji przed upływem terminu określonego w pkt. 6 lub przed 

wyczerpaniem środków przeznaczonych na ich nabycie lub zrezygnować z nabycia akcji w całości 

lub w części. 

8. W przypadku podjęcia decyzji, o których mowa w pkt. 6 zobowiązuje się Zarząd Impexmetal S.A. do 

podania informacji do publicznej wiadomości w sposób określony w ustawie o ofercie publicznej. 

9. Nabywanie akcji własnych Spółki może nastąpić w szczególności samodzielnie w drodze składania 

zleceń maklerskich, zawierania transakcji pakietowych bądź ogłoszenia wezwań, jak również za 

pośrednictwem domów maklerskich w obrocie giełdowym na GPW. 

10. Spółka dziennie będzie mogła nabyć nie więcej niż 25% odpowiedniej, średniej, dziennej wielkości 

obrotów akcjami na GPW w ciągu 20 dni sesyjnych poprzedzających każdy dzień nabycia. 

11. Spółka będzie podawać do publicznej wiadomości informacje o nabytych ilościach akcji własnych 

zgodnie z przepisami prawa.  

12. Program skupu powinien być zgodny z prawem krajowym i unijnym, w tym w szczególności z 

Rozporządzeniem 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 uchylającym 

dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 

2003/125/WE i 2004/72/WE, a także zasadami ustalonymi w Uchwale nr 18 ZWZ Impexmetal S.A z 

dnia 15 czerwca 2016 r. 

13. Nabywanie akcji własnych podlega ograniczeniom wynikającym z obowiązujących przepisów w tym 

z art. 362 § 2 kodeksu spółek handlowych. 

 



Szczegółowa podstawa prawna: Art. 2 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z 

dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 

w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających 

zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji.  
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