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Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące
Treść raportu:
Zarząd spółki iAlbators Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", „Spółka”) informuje,
że w dniu 26 września 2016 roku Emitent nabył 1 384 083 (słownie: jeden milion trzysta
osiemdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt trzy) akcje własne („Akcje”). Nabycie Akcji nastąpiło w
wyniku dokonanego w dniu 26 września 2016 roku rozliczenia w Krajowym Depozycie Papierów
Wartościowych S.A. transakcji nabycia Akcji zawartej w ramach ogłoszonego w dniu 1 sierpnia
2016 roku publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż powyżej wskazanej liczby 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1382 ze zm.) („Wezwanie”).
Wezwanie zostało ogłoszone na podstawie uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Emitenta z dnia 22 czerwca 2016 roku w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania
w imieniu Spółki jej akcji własnych w celu umorzenia. Akcje w ramach Wezwania były nabywane
w celu umorzenia, zgodnie z art. 362 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek
handlowych. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.).
Średnia jednostkowa cena nabycia Akcji jest równa cenie określonej w Wezwaniu i wynosi
28,90 zł (słownie: dwadzieścia osiem złotych 90/100) za jedną Akcję.
Wartość nominalna nabytych Akcji wynosi 138 408,30 zł (słownie: sto trzydzieści osiem tysięcy
czterysta osiem złotych 30/100). Nabyte Akcje stanowią 11,87% udziału w kapitale zakładowym
Emitenta i 11,87 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Łącznie z nabytymi w Wezwaniu Akcjami Emitent posiada 1 411 479 (słownie: jeden milion
czterysta jedenaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć) akcji własnych, co stanowi
12,10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
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Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1382 ze zm.) w zw. z § 5 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z 2014
r. poz. 133 ze zm.).
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Moncef Khanfir – Prezes Zarządu
Szymon Pura – Wiceprezes Zarządu

