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 Nabycie akcji Boryszew S.A.          

                                
 
Raport bieżący nr  6/2013 
 

Zarząd Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie , działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) zawiadamia, iż w dniu 19 

lutego 2013 roku otrzymał z Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Oddziału – Domu Maklerskiego 

PKO BP SA z siedzibą w Warszawie („DM PKO BP”) informację, że w dniu 18 lutego 2013 roku DM PKO BP, 

wykonując postanowienia Umowy pośrednictwa w skupie akcji Spółki Boryszew S.A. w celu umorzenia lub dalszej 

odsprzedaży z dnia 13 lutego 2013 roku ("Umowa"), działając w imieniu i na rachunek własny, nabył 1.000.000 akcji 

Boryszew S.A., o wartości nominalnej 0,10 złotych każda, z przeznaczeniem do ich odsprzedaży Spółce.  

Impexmetal SA nabywa akcje Boryszew SA działając w granicach upoważnienia udzielonego Boryszew S.A. Uchwałą 

nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 13 października 2011 roku w sprawie 

upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Boryszew S.A. oraz na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8)  

i art. 362 § 4 kodeksu spółek handlowych. 

Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 0,48 złotych za jedną akcję. Powyższe akcje dają 1 000.000 głosów 

na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 0,044% udziału w kapitale zakładowym Spółki. 

Po odkupieniu akcji Boryszew S.A. od DM PKO BP (z uwzględnieniem poprzednio nabytych akcji, w ramach 

realizowanego programu nabywania akcji własnych Boryszew S.A.) Spółka będzie posiadała łącznie 33.637.500 akcji 

Boryszew S.A., stanowiących 1,491% kapitału zakładowego i dających prawo do 33.637.500 głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Boryszew SA. u 

Spółka poda w osobnym raporcie bieżącym informację dotyczącą nabycia, od DM PKO BP w transakcji pakietowej, 

akcji Boryszew S.A.,  zgodnie z Umową. 

 

Podstawa prawna 

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne 

Podpisy: 

Małgorzata Iwanejko – Prezes Zarządu 

 


