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Temat: Podjęcie zamiaru dotyczącego skupu akcji własnych w celu umorzenia oraz ustalenie
zasad jego realizacji
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd spółki SMT S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", „Spółka”), informuje o podjęciu
uchwały Zarządu Emitenta z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie zamiaru przeprowadzenia
skup akcji własnych w celu umorzenia oraz ustalenia zasad jego realizacji („Uchwała”).
Zgodnie z zasadami wynikającymi z Uchwały:
1. Przedmiotem nabycia przez Spółkę będą w pełni opłacone akcje Spółki („Akcje”) w liczbie,
która stanowi co najmniej 10% i nie więcej niż 33% ogólnej liczby głosów na Walnym
Zgromadzeniu Spółki pomniejszonej o liczbę akcji własnych posiadanych przez Spółkę na dzień
ogłoszenia wezwania, co - według stanu na dzień podjęcia Uchwały odpowiada liczbie
3.848.683 Akcji pomniejszonej o 17 681 akcji własnych nabytych przez Spółkę do dnia
26 stycznia 2016 r.
2. Akcje zostaną nabyte przez Spółkę w celu ich umorzenia.
3. W związku z ograniczeniem określonym w ust. 1 powyżej, Akcje mogą zostać nabyte przez
Spółkę wyłącznie w drodze wezwania do zapisywania się na sprzedaż Akcji, o którym mowa
w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz
o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.) („Ustawa”), obejmującego
Akcje w liczbie stanowiącej nie mniej niż 10% i nie więcej niż 33% ogólnej liczby głosów
na Walnym Zgromadzeniu Spółki („Wezwanie”), z zachowaniem proporcjonalnej redukcji
zapisów.
4. Ogłoszenie Wezwania powinno nastąpić w terminie 6 miesięcy od dnia podjęcia Uchwały,
co jednak będzie uzależnione od uprzedniego:
1) udzielenie Zarządowi Spółki stosownego upoważnienia do nabycia Akcji udzielonego
w trybie art. 362 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych („KSH”) przez zwołane w tym celu
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki;
2) ustalenia ceny nabycia jednej Akcji w ramach Wezwania na poziomie nie niższym niż cena
ustalona stosownie do art. 79 Ustawy.
5. Łączna wysokość środków przeznaczonych na zapłatę przez Spółkę ceny za nabywane Akcje,
powiększonej o koszty ich nabycia, wyniesie nie więcej niż 31.500.000 zł (słownie: trzydzieści
jeden milionów pięćset tysięcy złotych).
Wskazany w Uchwale zamiar został zaakceptowany przez Radę Nadzorczą Spółki uchwałą z dnia
26 stycznia 2016 r.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 - Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
(tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1382 ze zm.).
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