
 

PROJEKT 

Uchwała nr 3 

  

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.  

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2011 roku  w sprawie udzielenia upoważnienia 

do nabycia akcji własnych Spółki 

 

§1  

Działając na podstawie art. 362 § 1  pkt. 8) oraz art. 362 § 2  Kodeksu spółek handlowych 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX 

S.A.  wyraża  zgodę na nabycie przez Spółkę akcji własnych Spółki („Akcje Własne”) na 

zasadach ustalonych  w niniejszej uchwale. 

§2  

1. Przedmiotem nabycia mogą być akcje na okaziciela serii B i C w pełni pokryte. 

2. Przedmiotem nabycia mogą być Akcje Własne Spółki stanowiące nie więcej niż 5% (pięć 

procent) kapitału zakładowego Spółki, tj. nie więcej niż 165 000 (sto sześćdziesiąt pięć 

tysięcy)  Akcji Własnych Spółki. 

3. Realizacja nabycia akcji własnych będzie trwała do dnia 30 listopada 2012r. przy czym 

Spółka rozpocznie realizację nabycia nie później niż w ciągu siedmiu dni od podjęcia 

niniejszej uchwały. 

4. Nabywanie Akcji Własnych Spółki może następować za cenę nie niższą niż 6,5zł 

(sześć złotych pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję i nie wyższą niż 11,60 zł (jedenaście 

złotych sześćdziesiąt groszy) za jedną akcję. 

5. Łączną maksymalną wysokość zapłaty za nabywane akcje ustala się na kwotę  1 914 

000,00 zł ( jeden milion dziewięćset czternaście tysięcy). Podana kwota obejmuje cenę 

zapłaty za nabywane akcje oraz koszty nabycia. 



6. Akcje mogą być nabywane na: 

a)  rynku regulowanym, 

b)  poza rynkiem regulowanym. 

7. Nabyte przez Spółkę Akcje Własne mogą zostać przeznaczone do: 

     a)  umorzenia,   

     b)  dalszej odsprzedaży. 

8. Upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich decyzji oraz dokonywania 

wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do nabycia akcji własnych 

Spółki w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży. 

W szczególności, w granicach niniejszej uchwały, ostateczna liczba, sposób nabywania, 

cena, termin nabycia akcji, ostateczny cel nabycia akcji własnych, tj. ich umorzenie lub 

dalsza odsprzedaż oraz warunki dalszej odsprzedaży zostaną ustalone przez Zarząd Spółki. 

 

§3  

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 


