
Odkup akcji własnych w celu ich umorzenia oraz obniżenia kapitału zakładowego 

 

Raport bieżący nr 24/2019 z dnia 19 czerwca 2019 roku 

 

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR 
 

Treść raportu:  

Zarząd Spółki Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka”) w nawiązaniu do 
uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany 
uchwały nr 21/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie 
upoważnienia Zarządu Archicom SA do nabywania do 220.354 akcji własnych Spółki w celu umorzenia („Uchwała 
WZA”) oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2018  z dnia 15 czerwca 2018 roku informującego 
o przystąpieniu przez Spółkę do realizacji programu odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia oraz 
obniżenia kapitału zakładowego Spółki informuje, że Uchwałą WZA zmieniono następujące założenia 
programu wskazane w raporcie bieżącym nr 31/2018: 

1) Spółka jest upoważniona do nabywania akcji własnych w łącznej liczbie do 136.354 (stu 
trzydziestu sześciu tysięcy trzystu pięćdziesięciu czterech) akcji własnych (zmiana informacji 
wskazanych w pkt 2) raportu bieżącego nr 31/2018).  

 
Pozostałe informacje dotyczące programu odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia oraz obniżenia 
kapitału zakładowego Spółki („Program”) ujawnione w raporcie bieżącym nr 31/2018 z dnia 15 czerwca 
2018 roku pozostają bez zmian.  
 
W związku z powyższym, Zarząd Spółki podaje do wiadomości publicznej ujednoliconą treść 
podstawowych informacji dotyczących Programu, uwzględniającą zmianę Programu, o której mowa 
powyżej: 
 
1. Maksymalna kwota pieniężna przeznaczona na odkup akcji własnych w celu w celu ich umorzenia 
wynosi 4.407.080 złotych. 
2. Spółka jest upoważniona do nabywania akcji własnych w łącznej liczbie do 136.354 (stu trzydziestu 
sześciu tysięcy trzystu pięćdziesięciu czterech) akcji własnych. 
3. Spółka będzie nabywać akcje własne w ramach transakcji na rynku regulowanym Giełdy Papierów 
Wartościowych.  
4. Celem nabycia akcji własnych jest ich umorzenie i następnie obniżenie kapitału zakładowego Spółki 
zgodnie z art. 359 Kodeksu spółek handlowych. 
5. Upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych zostało udzielone na okres od dnia 30 maja 2018 
r. do dnia 30 kwietnia 2020 r., jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie 
akcji własnych wskazanych w pkt 1. 
6. Zarząd, wedle własnego uznania, kierując się interesem Spółki może: (i) zakończyć nabywanie Akcji 
Własnych przed terminem wskazanym w pkt 5 lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych 
na ich nabycie, (ii) zrezygnować z nabycia akcji własnych w całości lub w części, (iii) odstąpić w każdym 
czasie od wykonywania programu odkupu akcji.  
7. Spółka zapewni odpowiednie podanie do wiadomości publicznej późniejszych zmian programu oraz 
informacji wskazanych powyżej w niniejszym raporcie. 
 



Podstawa prawna: art. 2 ust. 1 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 
2016 r uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 
w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie 
do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 ust. 1 lit. a) rozporządzenia MAR 
 
 


