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Raport bieżący nr 07/2012  

 

Tytuł Realizacja Programu Wykupu Akcji Własnych w okresie od dnia                                 

09 stycznia 2012 roku do dnia 13 stycznia 2012 roku 

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i 

okresowe 

 

Zarząd Amica Wronki Spółka Akcyjna („Spółka”) działając w wykonaniu dyspozycji 

wskazanej w treści § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego                    

2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) informuje, iż w okresie 

od dnia 09 stycznia 2012 roku do dnia 13 stycznia 2012 roku Spółka nabyła                       

6 140 (sześć tysięcy sto czterdzieści) akcji własnych, każda o wartości nominalnej                

2 złote (transakcje były dokonywane podczas sesji giełdowych na parkiecie 

podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.). 

 

Powyższe akcje własne dają łącznie 6 140 na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 

Spółki i stanowią 0,07 % kapitału zakładowego Amica Wronki S.A. 

 

Średnia jednostkowa cena nabycia tych akcji wynosiła 32,87 zł (trzydzieści dwa złote 

i 87/100). 

 

[Od Dnia rozpoczęcia Programu Spółka nabyła łącznie 73 958 akcji własnych; akcje własne 

nabyte przez Spółkę od dnia rozpoczęcia Programu dają łącznie prawo do 74 958 głosów                       

na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i stanowią 0,95 % kapitału zakładowego Spółki].  

 

Spółka nabywa akcje własne w ramach rozpoczętego w dniu                                                      

24 października 2011 roku Programu nabywania akcji własnych w celu ich 
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umorzenia oraz ustalenia warunków i zasad nabywania oraz trybu umarzania 

tychże akcji, - przyjętego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 

Spółki na mocy Uchwały Nr 23/2011 z dnia 30 maja 2011 roku, zmienionej Uchwałą 

Nr 3/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Amica Wronki 

Spółka Akcyjna z dnia 22 grudnia 2011 roku (vide: Raport bieżący nr 27/2011 z dnia 

31 maja 2011 roku, Raport bieżący nr 47/2011 z dnia 20 października 2011 roku oraz 

Raport bieżący nr 72/2011 z dnia 23 grudnia 2011 roku). 

 

Program będzie trwał maksymalnie do dnia 31 grudnia 2014 roku; nie dłużej jednak                  

niż do chwili wyczerpania środków finansowych przeznaczonych przez Walne 

Zgromadzenie na realizację Programu; przy czym Zarząd kierując się interesem 

Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może zakończyć nabywanie akcji 

przed 31 grudnia 2014 roku lub wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na 

ich nabycie bądź zrezygnować z nabycia akcji w całości lub części. 

 


