
14-07-2010 
 
Określenie XII transzy akcji własnych, które będą skupowane przez Impexmetal S.A. 
 
Raport bieżący nr 69/2010 
 
Działając na postawie § 11 ust. 1 Statutu Spółki oraz Uchwały Nr 23 Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie upoważnienia Zarządu  Spółki 

do nabywania akcji własnych celem ich umorzenia, oraz uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany postanowień § 3 pkt 

1) i 3) uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 26 czerwca 2008 

roku, a także uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. nr 19 z dnia 17 czerwca 

2010 roku w sprawie zmiany terminu zakończenia realizacji „Programu nabywania akcji własnych 

Impexmetal S. A. w celu  ich umorzenia”, Zarząd Impexmetal S.A. informuje, że XII transza akcji 

własnych, która zostanie skupiona wynosi 4.000.000 sztuk akcji Impexmetal S.A. 

 
Podpisy: 
Piotr Szeliga  - Prezes Zarządu  
Jerzy Popławski- Członek Zarządu 
 

 

 

Designation of XII  part of own shares, which are to be bought by Impexmetal S.A. 
 
Current report no 58/2010 
 
The Management Board of Impexmetral S.A. informs that acting according to § 11 passage 1 of the 
Company’s Statute and to the resolution no 23 of the Ordinary General Meeting of Impexmetal S.A. 
dated June 23rd, 2009 regarding the authorization of the Management Board of the Company to buy 
own shares for redemption as well as to the resolution no 19 of the Ordinary general Meeting of 
Impexmetal S.A. dated June 25th, 2009 regarding change of decision of § 3 points 1) and 3) of the 
resolution no 23 of the above mentioned General Meeting that it has designated that the IX part of 
own shares, which are to be bought are 1,000,000 pieces of shares of Impexmetal S.A. 
Next parts will be designated by the Management Board moderately by possessing by the Company of 
own means. 
 
Signatures: 
 
Jerzy Popławski – Proxy 
 

 


