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Temat: Zakończenie skupu akcji własnych - informacja o nabyciu akcji własnych Spółki.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2017 z dnia 10 marca 2017 r. oraz raportu bieżącego
nr 13/2017 z dnia 17 marca 2017 r. Zarząd iALBATROS GROUP S.A. („Spółka”) informuje, że w
dniu 28 marca 2017 roku zakończył się program skupu zdematerializowanych akcji zwykłych na
okaziciela oznaczonych kodem PLADVPL00029 („Akcje Własne”).
Akcje Własne zostały nabyte na podstawie uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki z dnia 28 grudnia 2016 roku w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania w
imieniu Spółki jej akcji własnych w celu umorzenia („Uchwała”). Zgodnie z Uchwałą akcje nabyte
w ramach skupu Akcji Własnych będą przeznaczone do umorzenia, zgodnie z art. 362 § 1 pkt 5)
ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.).
Nabycie zostało dokonane w drodze oferty zakupu Akcji Własnych ogłoszonej raportem bieżącym
nr 13/2017 z dnia 17 marca 2017 roku, przeprowadzonej i rozliczonej za pośrednictwem Domu
Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie.
W ramach prowadzonego skupu Akcji Własnych, Zarząd Spółki nabył łącznie 2 455 559 (dwa
miliony czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć) sztuk Akcji Własnych o
wartości nominalnej 0,10 zł każda, po jednostkowej cenie zakupu 59,05 zł (pięćdziesiąt dziewięć
złotych, 5/100) każda, tj. za łączną kwotę 145 000 758,98 zł (sto czterdzieści pięć milionów
siedemset pięćdziesiąt osiem złotych, 98/100 ).
Nabyte akcje stanowią 21,104423 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i odpowiadają 2 455
559 głosom na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 21,104423% udziału w ogólnej liczbie
głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Na skutek transakcji, Spółka jest w posiadaniu łącznie 3 839 642 (trzy miliony osiemset
trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści dwa) sztuk akcji, stanowiących 33% udziału w
kapitale zakładowym Spółki i odpowiadających 3 839 642 głosom na Walnym Zgromadzeniu
Spółki, co stanowi 33% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Ponadto, zgodnie z raportem końcowym z przeprowadzenia Oferty zakupu akcji własnych Dom
Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. poinformował Emitenta, że w odpowiedzi na Ofertę
zostały prawidłowo złożone 482 oferty sprzedaży akcji na 10.141.250 sztuk akcji. Stopień alokacji
wyniósł 24,21%.
Szczegółowa 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 2016 r. poz. 1639 z późn. zm.), w zw. z § 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 19 lutego 2009 r. 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 z późn. zm.).

