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 Nabycie akcji Boryszew S.A.          

                                
 
Raport bieżący nr  16/2013 
 

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 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 9 kwietnia 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 0,44 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 56.526.330 akcji 

Boryszew S.A., stanowiących 2,505 % kapitału zakładowego i dających prawo do 56.526.330 głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Boryszew SA.  

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 

 

Podpis: 

Paweł Tokłowicz – Prokurent 

Agata Kęszczyk- Grabowska - Prokurent 

 

Purchase of Boryszew’s shares 

Current report no 16/2013 

 

The Management Board of Impexmetal S.A. informs that it  got an information from Powszechna Kasa Oszczędności  

Bank Polski S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO BP S.A. with the seat in Warsaw (DM PKO BP) that it purchased on 

on 9 April  2013 1,000,000 units of Boryszew’s shares of the nominal value of PLN 0.10 each share. The a/m shares 

were purchased for further re-sale to the company Impexmetal S.A.  

The average unit share’s price amounts to PLN 0.44 per 1 share.  

The above mentioned shares are equal to 1,000,000  votes  at the General Meeting of the Company and are equal to 

0.044 % of the share capital of the Company. 

After buy-back of Boryszew’s shares from DM PKO BP (taking into account previously purchased shares under the 

programme of purchase the treasury shares of Boryszew S.A.) the Company will own totally 56,526,330 units of 



Boryszew’s shares , being equal to 2.505 % of the share capital and giving right to 56,526,330 votes at the GM of the 

Company. 

Impexmetal S.A. will release a separate report concerning the block purchase of shares of Boryszew S.A. from DM 

PKO BP,  according to the agreement. 

 

Signature: 

Paweł Tokłowicz – Proxy 

Agata Kęszczyk- Grabowska - Proxy 

 

 


