
Temat: Nabycie akcji od Domu Maklerskiego oraz zakończenie programu skupu 
akcji własnych  

 
Raport bieŜący nr 35/2012 
 
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieŜące i okresowe 
 
Zarząd Muza S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie § 5 ust. 1 
pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji 
bieŜących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz 
warunków uznawania za równowaŜne informacji wymaganych przepisami prawa państwa 
niebędącego państwem członkowskim informuje, Ŝe:  
 
W dniu 09 lipca 2012 roku otrzymał z Domu Maklerskiego Millennium Dom Maklerski 
S.A. z siedzibą w Warszawie informację, Ŝe w dniach 02.07 – 06.07.2012 roku 
Millennium Dom Maklerski S.A, wykonując postanowienia Umowy o pośrednictwo w 
nabywaniu akcji z dnia 02 sierpnia 2011 roku, działając w imieniu własnym i na zlecenie 
Spółki, nabył na własny rachunek 445 akcji Spółki. 
 
Średnia jednostkowa cena nabycia wynosiła 4,23 złotych za sztukę. 
 
Wartość nominalna jednej akcji wynosi 2,00 zł, a łączna wartość nominalna akcji 
skupionych w dniach  02.07 -06.07.2012 roku wynosi 890,00 zł. Nabyty pakiet stanowi 
0,0156% kapitału zakładowego i daje 445 głosów (0,0134%) na Walnym Zgromadzeniu 
Akcjonariuszy. 
 
Ponadto Zarząd Muza S.A informuje, Ŝe w dniu 10.07.2012 Millennium Dom Maklerski 
S.A przeniósł na Spółkę własność 24.507 sztuk akcji Spółki o wartości nominalnej 2,00 zł 
kaŜda, skupionych w okresie od 05.03.2012 r. do 06.07.2012 r., o czym emitent 
informował w raportach bieŜących o numerach 14-21/2012 oraz 23, 24, 26 ,27, 29, 30, 
32/2012. 
 
Średnia jednostkowa cena nabycia wynosiła 4,52 złotych za sztukę. 
 
Wartość nominalna jednej akcji wynosi 2,00 zł, a łączna wartość nominalna akcji 
odkupionych w dniu 10.07.2012 r. roku wynosi 49.014,00 zł. Nabyty pakiet stanowi 
0,8593% kapitału zakładowego i daje 24.507 głosów (0,7400%) na Walnym 
Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 
 
Zarząd Muza S.A informuje takŜe Ŝe w dniu 10 lipca 2012 roku Spółka zakończyła 
prowadzenie programu skupu akcji własnych w celu umorzenia realizowanego na 
podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariusza Spółki nr 5 z dnia 10 czerwca 
2011 roku, zmienionej Uchwałą nr 8/2012 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 
29 czerwca 2012 r. oraz uchwały Zarządu Spółki z dnia 13 lipca 2011r. 
 
Spółka informuje, iŜ zakończenie programu skupu akcji własnych, wskazanego powyŜej, 
związane jest z nabyciem 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji własnych, a 
zgodnie z programem skupu przedmiotem nabycia mogą być akcje własne w liczbie nie 
większej niŜ 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy). 
  



W dniu zamknięcia programu skupu akcji własnych Spółka posiada 150.000 sztuk akcji 
własnych. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 2,00 zł, a łączna wartość nominalna 
akcji skupionych wynosi 300.000,00 zł.  
 
Nabyte akcje stanowią 5,2597% kapitału zakładowego i dają 150.000 głosów (4,5291%) 
na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 

 
Spółka informuje, iŜ średnia cena nabycia jednej akcji w ramach programu skupu akcji 
własnych wyniosła 5,16 zł, zaś łączny koszt nabycia akcji własnych wyniósł 774.78,29 zł. 
 
Spółka informuje, iŜ w związku ze zmianą celu nabywania akcji, dokonaną uchwałą nr 
8/2012 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 29.06.2012 r. wyŜej wymienione 
akcje nabyte przez Spółkę zostaną w pierwszej kolejności zaoferowane do nabycia 
uczestnikom programu opcji menedŜerskich, ustanowionego na mocy Uchwały nr 8/2012 
z dnia 29 czerwca 2012 r.   
Kapitał rezerwowy utworzony na podstawie ust. 2 Uchwały nr 5/2011 Zwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 10 czerwca 2011 r. moŜe w całości 
zostać przeznaczony na sfinansowanie nabycia akcji własnych przeznaczonych na 
realizację programu opcji menedŜerskich. 
 
Akcje własne nabyte przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 5/2011 Zwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 10 czerwca 2011 r., zmienionej 
Uchwałą nr 8/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2012 
r., które nie zostaną nabyte przez uprawnionych w ramach programu opcji menedŜerskich 
w terminie roku od dnia podjęcia Uchwały nr 8/2012 winny zostać umorzone. 

 
 


