
Załącznik nr 1 do uchwały nr 05/09/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 

dzień 13 września 2011 roku w przedmiocie zatwierdzenia uchwały Zarządu Spółki w przedmiocie 

nabycia akcji własnych celem ich umorzenia  

 

 

 

Uchwała nr 02/08/2011 

Zarządu spółki pod firmą CENTRUM KLIMA S.A. z siedzibą w Wieruchowie 

 z dnia 18 sierpnia 2011 r. 

w przedmiocie rozpoczęcia przez Spółkę programu skupu akcji własnych w celu ich umorzenia 

 

Zarząd Spółki Centrum Klima S.A. z siedzibą w Wieruchowie („Spółka”) niniejszym uchwala co 

następuje:  

§1 

Zarząd Spółki Centrum Klima S.A. z siedzibą w Wieruchowie, działając na podstawie art. 362 § 1 

pkt.5 ) Kodeksu Spółek Handlowych  postanawia niniejszym o rozpoczęciu przez Spółkę skupu akcji 

własnych w celu ich umorzenia. Skup akcji własnych Spółki będzie przeprowadzany na zasadach 

określonych w niniejszej uchwale.  

1. Skup akcji własnych obejmuje w pełni pokryte akcje Spółki notowane na rynku 

podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) 

2. Realizacja skupu akcji odbywać się będzie z zachowaniem wszelkich zasad przejrzystości i 

ładu korporacyjnego oraz odpowiednich przepisów prawa.  

3. Zdaniem Zarządu Spółki obecny poziom wyceny rynkowej Spółki znacząco odbiega od jej 

realnej wartości, zaś możliwość wykupu akcji po cenach z dyskontem do tej wartości będzie 

korzystna dla tych akcjonariuszy, którzy nie zamierzają wycofać się z inwestycji w postaci 

akcji Spółki.  

4. Spółka rozpocznie nabywanie akcji własnych w dniu 27 sierpnia 2011 roku.  

5. Przedmiotowy skup akcji będzie prowadzony nie dłużej niż do dnia 27 sierpnia 2012 roku.  

6. Spółka może nabywać akcje stanowiące łącznie nie więcej niż 7 % kapitału zakładowego 

Spółki w wysokości ustalonej na ostatni dzień wykupu.  

7. Nabywanie akcji własnych Spółki może następować za cenę nie niższą niż 6,00 zł (sześć 

złotych 00/100) za jedną akcję i nie wyższą niż 15,00 zł (piętnaście złotych 00/100) za jedną 

akcję. Cena, za którą Spółka będzie nabywać własne akcje nie może być wartością wyższą 

spośród ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty w 

transakcjach zawieranych na sesjach giełdowych GPW. 



8. Łączna kwota, która zostanie przeznaczona na nabycie akcji własnych obejmująca, prócz ceny 

skupowanych akcji własnych również koszty ich nabycia,  nie przekroczy 4.000.000,00 zł 

(cztery miliony złotych 00/100).  

9. W ciągu jednego dnia Spółka nie może nabyć więcej niż 25% średniego dziennego wolumenu 

obrotu ustalanego jako średnia dzienna wielkość wolumenu obrotu w ciągu 20 dni 

poprzedzających dzień zakupu. Mając na uwadze niską płynność akcji Spółki, wskazany próg 

25 % (dwadzieścia pięć procent), może zostać przekroczony po uprzednim poinformowaniu 

Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz 

przekazaniu do publicznej wiadomości informacji o takim zamiarze, przy czym Spółka nie 

przekroczy 50% średniego dziennego wolumenu obrotu, obliczonego na zasadach określonych 

w zdaniu pierwszym niniejszego punktu.  

10. Zarząd kierując się interesem Spółki może:  

a) zakończyć nabywanie akcji przed datą określoną w pkt 5 niniejszej uchwały lub przed 

wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie,   

b) zrezygnować z nabycia akcji w całości lub w części. 

11. Zarząd Spółki postanawia jednocześnie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki celem podjęcia przez Walne Zgromadzenie między innymi uchwały o zatwierdzeniu 

skupu akcji własnych dokonanego na podstawie niniejszej uchwały Zarządu Spółki.  

 

 

 

 


