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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, że w dniu
15 lutego 2016 roku, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, Emitent zakończył skup akcji
własnych, o którego rozpoczęciu Emitent informował raportem bieżącym nr 57/2015 („Skup”).
Skup został zakończony przed terminem z powodu rozpoczęcia okresu zamkniętego, który będzie
trwał do czasu wyczerpania upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie Spółki.
W ramach Skupu Emitent nabył 27 396 sztuk akcji własnych stanowiących 0,235% kapitału
zakładowego i dających prawo do 0,235% głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Akcje zostały nabyte na podstawie upoważnienia udzielonego uchwałą nr 28 Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki SMT S.A. z dnia 18 czerwca 2015 r. w przedmiocie upoważnienia
Zarządu Spółki do nabywania w imieniu Spółki jej akcji własnych oraz uchwalonego uchwałą
Zarządu Emitenta z dnia 17 grudnia 2015 roku Regulaminu programu odkupu akcji własnych
SMT S.A. (szczegóły w raportach bieżących 22/2015 i 57/2015), w transakcjach zawieranych za
pośrednictwem firmy inwestycyjnej Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie na Giełdzie
Papierów Wartościowych S.A.. Transakcje były zawierane w okresie od 7 stycznia do 12 lutego
2016 roku. Nie były zawierane transakcje pakietowe.
Średnia cena płacona za jedną akcję w ramach Skupu wyniosła 13,41 złotych, a łączna cena
nabycia akcji własnych wyniosła 369 079,88 zł.
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.).
Art. 4 pkt 2 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 roku wykonujące
dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień
dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych (Dziennik Urzędowy Unii
Europejskiej L 336/33).
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