RB Nr 17 - Nabycie papierów wartościowych wyemitowanych przez Emitenta
(16.12.2015)
Zarząd Stalprodukt S.A. („Emitent”, „Spółka") informuje, iż w dniu 16 grudnia 2015 roku
Spółka otrzymała z Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A. z siedzibą w Warszawie
informację na temat rozliczenia transakcji nabycia akcji własnych Emitenta w ramach
opublikowanego raportem bieżącym nr 15/2015 z dnia 20 listopada 2015 r. „Zaproszenia do
składania ofert sprzedaży zdematerializowanych akcji imiennych uprzywilejowanych
Stalprodukt S.A.”.
Zgodnie z otrzymaną informacją, Stalprodukt S.A. nabył w ramach 1. transzy Programu
skupu akcji własnych 358.400 (słownie: trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta) akcji
imiennych uprzywilejowanych wyemitowanych przez Spółkę, oznaczonych kodem ISIN
PLSTLPD00025 nadanym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą
w Warszawie. Nabywanie akcji w ramach Programu odbywało się poza rynkiem
regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcje
były nabywane po stałej cenie wynoszącej 250 zł za każdą akcję.
Podstawę prawną nabycia przez Spółkę akcji własnych stanowią: upoważnienie udzielone
przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w dniu
17 listopada 2015 r. (Uchwała nr XXXII/5/2015 w sprawie nabywania przez Spółkę akcji
własnych w celu umorzenia) oraz uchwała Zarządu Spółki nr 26/2015 z dnia 18 listopada
2015 r., regulująca szczegółowe zasady nabywania akcji własnych. Celem skupu akcji
własnych jest ich umorzenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki.
Wartość nominalna nabytych akcji wynosi 716.800 zł (słownie: siedemset szesnaście tysięcy
osiemset złotych), a ich udział w kapitale zakładowym Emitenta wynosi 5,33 %. Nabyte akcje
uprawniają do wykonywania 1.792.000 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta,
co stanowi 10,00 % ogółu głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.
Przed ogłoszeniem niniejszego Programu Spółka posiadała, włącznie z jednym z podmiotów
zależnych, 69.778 akcji własnych. Aktualnie, tj. po rozliczeniu 1. transzy Programu, Spółka
posiada łącznie 428.178 akcji własnych, uprawniających do wykonywania 2.140.710 głosów
na walnym zgromadzeniu Emitenta i stanowiących 11,94 % ogółu głosów na WZA.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33 poz. 259).

