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Treść raportu:
Zarząd spółki iAlbatros Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), informuje, że w
związku ze zmianą 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 2016 r. poz. 1639 ze zm.) uchylony został art. 72 ww. ustawy, który regulował możliwość
przeprowadzenia publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji w liczbie
zapewniającej osiągnięcie nie mniej niż 10% i nie więcej niż 33% ogólnej liczby głosów w spółce
publicznej.
Zgodnie z § 1 ust 4 uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 grudnia
2016 r. w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania w imieniu Spółki jej akcji
własnych w celu umorzenia („Uchwała”), Spółka może nabyć akcje własne wyłącznie w drodze
wezwania (lub wezwań) do zapisywania się na sprzedaż akcji, ogłoszonego (ogłoszonych) na
podstawie art. 72 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy. Wskutek uchylenia art. 72 ww. ustawy brak jest
podstaw prawnych, aby Spółka mogła przeprowadzić wezwanie w rozumieniu ww. ustawy. W
związku z powyższym Zarząd Emitent informuję, że skup akcji własnych zostanie przeprowadzony
zgodnie z warunkami określonymi w Uchwale (w szczególności co do liczby akcji i kwoty skupu)
przy zastosowaniu innego trybu niż wezwanie, tj. poprzez publicznie ogłoszenie (zaproszenie) do
składania ofert sprzedaży akcji przez wszystkich akcjonariuszy Spółki, a sam skup akcji własnych
zostanie przeprowadzony za pośrednictwem firmy inwestycyjnej.
Cena nabycia akcji zostanie określona przez Zarząd z zachowaniem następujących warunków:
(i)

cena nabycia akcji własnych będzie jednakowa dla wszystkich akcjonariuszy;

(ii)
Zarząd przeprowadzi skup akcji własnych z zapewnieniem równego dostępu akcjonariuszy
do realizacji prawa sprzedaży akcji własnych;
(iii)
w przypadku gdy liczba akcji własnych zaoferowanych przez akcjonariuszy do nabycia
przez Spółkę będzie wyższa niż łączna liczba akcji własnych określona przez Spółkę w ogłoszeniu
(zaproszeniu) do składania ofert sprzedaży akcji, Zarząd dokona proporcjonalnej redukcji ofert
akcjonariuszy, przy zachowaniu zasady równego traktowania wszystkich akcjonariuszy.
O szczegółowych warunkach skupu, w tym o sposobie składania ofert sprzedaży oraz o liście
punktów obsługi klienta podmiotu przeprowadzającego skup, Emitent poinformuje w terminie
późniejszym poprzez publiczne ogłoszenie na stronie internetowej oraz raportem bieżącym.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie
nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i
dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

