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  Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne 
 

Treść raportu: 

Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach („Spółka”) niniejszym 

informuje, że w dniu 8 czerwca 2017 r. Spółka otrzymała od Noble Securities S.A. informację o 

rozliczeniu zawartej w dniu 7 czerwca 2017 r. za pośrednictwem domu maklerskiego Noble Securities 

S.A., poza rynkiem regulowanym, transakcji nabycia akcji Spółki w ramach przeprowadzonego skupu 

akcji własnych w oparciu o „Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Spółki Akcyjnej 

ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach” opublikowane w dniu 19 maja 2017 r 

(„Zaproszenie”).  

 

W związku z powyższym, w dniu 8 czerwca 2017 r. na rachunku papierów wartościowych Spółki 

zapisanych zostało 1.000.000 akcji Spółki o łącznej wartości nominalnej 1.500.000 zł, co stanowi 

4,84% kapitału zakładowego Spółki i odpowiada 1.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co 

stanowi 4,84% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki 

 

Spółka nabyła 1.000.000 akcji Spółki za cenę określoną w Zaproszeniu, tj. 3,69 zł za każdą akcję. 

Celem nabycia akcji jest umożliwienie częściowej realizacji programu motywacyjnego Spółki, 

przyjętego na podstawie uchwały nr 25/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej i 

kierowniczej (z późniejszymi zmianami). 

 

Podstawę prawną dla nabycia akcji Spółki stanowią art. 362 §1 pkt. 8 K.s.h. oraz uchwały: uchwała 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 25/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej i kierowniczej (z późniejszymi 

zmianami), uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 16/2017 z dnia 4 maja 2017 r. w 

sprawie upoważnienia do nabywania przez Spółkę akcji własnych oraz uchwała Zarządu Spółki nr 

32/2017 z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie określenia ogólnych warunków i ramowego harmonogramu 

skupu akcji własnych Spółki.   

 

Na dzień 8 czerwca 2017 r. Spółka posiada 1.000.000 akcji Spółki, co stanowi 4,84% kapitału 

zakładowego Spółki i odpowiada 1.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 4,84% 

ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

 
Osoby reprezentujące Spółkę: 
 
Prezes Zarządu               Zbigniew Ronduda   2017-06-08 
 
Wiceprezes Zarządu       Leszek Walczyk        2017-06-08 
 
Wiceprezes Zarządu       Ryszard Pisarski       2017-06-08 


