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Treść raportu: 

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

niniejszym informuje, że w oparciu o upoważnienie wynikające z Uchwały Nr 18/2019 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 06 maja 

2019 r. w sprawie upoważnienia do nabywania przez Spółkę akcji własnych i w celu 

częściowej realizacji Programu Motywacyjnego przyjętego na podstawie uchwały nr 25/2016 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 27 

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

zarządzającej i kierowniczej z późniejszymi zmianami, w dniu 22 maja 2019 roku podjął 

uchwałę w sprawie określenia ogólnych warunków i ramowego harmonogramu skupu akcji 

własnych Spółki („Skup Akcji” lub „Skup”) i określił następujące warunki jego 

przeprowadzenia: 

1) przedmiotem nabycia w ramach Skupu będą w pełni pokryte, zdematerializowane akcje 

Spółki na okaziciela, będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym 

przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Akcje”); 

2) w ramach Skupu Spółka zaproponuje nabycie od akcjonariuszy łącznie nie więcej niż 

1.010.000 (słownie: jeden milion dziesięć tysięcy) Akcji, co stanowi 4,89 % kapitału 

zakładowego Spółki i odpowiada 4,89 % ogólnej liczby głosów w Spółce; 

3) cena nabycia jednej Akcji będzie wynosić 3,50 zł (słownie: trzy złote i pięćdziesiąt 

groszy); 

4) Akcje będą nabywane za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, w drodze transakcji 

zawartych poza rynkiem regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie zaproszenia do składania ofert 

sprzedaży Akcji skierowanego przez Spółkę do wszystkich akcjonariuszy Spółki oraz 

ofert sprzedaży Akcji złożonych przez akcjonariuszy w odpowiedzi na zaproszenie, o 
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którym mowa w zdaniu poprzednim. W przypadku, gdy łączna liczba Akcji objętych 

wszystkimi ofertami sprzedaży Akcji złożonymi w terminie ich przyjmowania będzie 

wyższa niż łączna liczba Akcji, które Spółka zamierza nabyć w ramach zaproszenia, 

Spółka dokona proporcjonalnej redukcji liczby Akcji objętych ofertami sprzedaży; 

5) organizacja oraz pośrednictwo przy przeprowadzeniu Skupu akcji powierzone zostanie 

domowi maklerskiemu Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, z którym Spółka 

zawrze umowę o świadczenie usług maklerskich w zakresie organizacji i 

przeprowadzenia Skupu Akcji; 

6) Skup Akcji zostanie ogłoszony przez Spółkę nie później niż 28 maja 2019 r. i zakończy 

się najpóźniej 21 czerwca 2019 r.; 

7) szczegółowe terminy i warunki składania przez akcjonariuszy ofert sprzedaży Akcji w 

ramach Skupu zostaną zamieszczone w ogłoszeniu o Skupie akcji; 

8) ogłoszenie o Skupie akcji wraz z treścią zaproszenia do składania ofert sprzedaży 

zostanie opublikowane przez Spółkę na jej stronie internetowej 

(http://www.odlewniepolskie.pl/pl/index.php) oraz w formie raportu w trybie art. 56 ust. 1 

pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych 

do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 

r.; powyższe dokumenty będą również dostępne na stronie internetowej domu 

maklerskiego Noble Securities S.A. (www.noblesecurities.pl); 

9) po zakończeniu Skupu Spółka przekaże informację o liczbie nabytych Akcji w formie 

raportu bieżącego. 
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