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Treść raportu:
Zarząd Emitenta w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 68/2016 przedstawia zaktualizowaną
informację dotyczącą wykonania uchwały nr 12 ("Uchwała") podjętej podczas Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia w dniu 9 marca 2016 r., która upoważniła Zarząd do nabycia akcji
własnych Emitenta w kwocie nie niższej niż 66.000.000 PLN.
Przeprowadzona została dodatkowa analiza danych finansowych oraz różnych opcji finansowania
zewnętrznego dla Emitenta. Na podstawie tej analizy Zarząd doszedł do przekonania, że nie jest
możliwe pozyskanie środków finansowych na potrzeby skupu akcji własnych w odpowiedniej
wysokości w terminie wskazanym w Uchwale (tj. do 30 czerwca 2016 r.) bez jednoczesnego
spowodowania negatywnych skutków dla rozwoju grupy kapitałowej Emitenta, polegających
na ograniczeniu koniecznych nakładów inwestycyjnych na systemy informatyczne spółki zależnej
iAlbatros SA (o planowanych nakładach Zarząd informował w komunikacie nr 24/2016).
Z powyższego powodu Zarząd nie może i nie zamierza wykorzystać upoważnienia udzielonego
w Uchwale.
W związku z tym Zarząd Emitenta ogłosi kolejne Walne Zgromadzenie, umieszczając w porządku
obrad punkt dotyczący powzięcia nowej uchwały upoważniającej do nabycia akcji własnych
Emitenta w celu ich umorzenia. W ten sposób Akcjonariusze otrzymają sposobność przyjęcia
uchwały, której postanowienia (w tym określenie terminu) będą z finansowego, prawnego
i technicznego punktu widzenia możliwe do wykonania.
Walne Zgromadzenie odbędzie się w drugiej połowie czerwca 2016 r. i zostanie zwołane
w zwyczajnym trybie.
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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