
 
Uchwała nr 1 Zarządu ECA Auxilium S.A. 

z dnia 11 stycznia 2013 r. 

w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Regulaminu skupu akcji własnych 

§ 1 

W związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  

ECA Auxilium S.A. uchwały nr 10 z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały  

nr 14/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AUXILIUM S.A. z dnia 28 

czerwca 2011 r. w przedmiocie nabywania akcji własnych na podstawie i w granicach 

upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie, zmienionej uchwałą nr 17 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ECA Auxilium S.A. z dnia 27 czerwca 2012 

r., zgodnie z którą Zarządowi udzielono upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki ECA 

Auxilium S.A., które po  zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, mogą zostać przeznaczone  

w szczególności: 

- do dalszej odsprzedaży, bezpośredniej i/lub pośredniej,  

- do obsługi programu opcji menadżerskich, w przypadku jego uchwalenia przez właściwy 

organ lub  

- do wymiany albo  w inny sposób rozdysponowane przez Zarząd Spółki, z uwzględnieniem 

potrzeb wynikających z prowadzonej działalności 

przy uwzględnieniu ograniczeń dotyczących akcji własnych Spółki, które zostały lub zostaną 

nabyte przez Spółkę w związku z realizacją postanowień ugody z dnia 8 sierpnia 2012 r., o 

których mowa w  § 2 ust. 3 ww. uchwały nr 10 z dn. 20.11.2012 r., a także biorąc pod uwagę 

udzielone przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA Auxilium S.A. Zarządowi Spółki 

upoważnienie do określenia szczegółowych warunków nabycia akcji w granicach  

upoważnienia określonego w ww. uchwale, Zarząd przyjmuje zaktualizowany tekst 

Regulaminu skupu akcji własnych w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej 

Uchwały. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
_____________________________ 

Roman Seredyński – Prezes Zarządu 

___________________________ 

Paweł Wójciak – Członek Zarządu 

___________________________ 

Piotr Woźniak – Członek Zarządu 



 
 
Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu ECA Auxilium S.A. nr 1 z dn. 11 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia 

zaktualizowanego Regulaminu skupu akcji własnych 

 

 

REGULAMIN SKUPU AKCJI WŁASNYCH 

ECA AUXILIUM S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE 
 

§ 1 

ZASADY I PRZEPISY OGÓLNE 

1. Objaśnienie skrótów 

1) Spółka – ECA AUXILIUM S.A. z siedzibą w Krakowie, , zarejestrowana przez Sąd Rejonowy 

dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS: 0000142734, o numerze NIP: 676-10-15-337, o numerze 

REGON: 350778346 i kapitale zakładowym w wysokości  2.940.500 zł opłaconym w całości, 

notowana w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, którego organizatorem jest 

Giełda Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. 

2) Uchwała - Uchwała nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki  

z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr 14/2011 Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Akcjonariuszy AUXILIUM S.A. z dnia 28 czerwca 2011 r. w przedmiocie 

nabywania akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne 

Zgromadzenie, zmienionej uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

ECA Auxilium S.A. z dnia 27 czerwca 2012 r. 

 

2. Podstawa wykupu akcji własnych 

1) Wykup akcji własnych prowadzony jest w oparciu o art. 362  §1 pkt 8) ksh, na  podstawie 

Uchwał, określających jego ogólne warunki, tj. Uchwały nr 10 Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały  

nr 14/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AUXILIUM S.A. z dnia  

28 czerwca 2011 r. w przedmiocie nabywania akcji własnych na podstawie i w granicach 

upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie, zmienionej uchwałą  

nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ECA Auxilium S.A. z dnia 27 czerwca 

2012 r. 

2) Szczegółowe zasady prowadzenia wykupu akcji własnych określa niniejszy Regulamin. 

3) Podstawą do sporządzenia niniejszego Regulaminu przez Zarząd jest upoważnienie  

zawarte w § 2 Uchwały nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki  

z dnia 20 listopada 2012 r. i § 4 Uchwały nr 14/2011 z zmianami. 

 

 

 



 
§ 2 

WARUNKI PROWADZENIA WYKUPU AKCJI 

 

1. Czas trwania wykupu akcji własnych 

1) Nabywanie akcji własnych może nastąpić w terminie do 31 grudnia 2013 roku. 

 

2. Środki przeznaczone na wykup akcji własnych i warunki finansowe nabycia 

1) Nabywanie akcji własnych Spółki może następować za cenę nie niższą niż 0,50 zł 

(pięćdziesiąt groszy)i nie wyższą niż 4,50 zł (czterech złotych i pięćdziesięciu złotych) za jedną 

akcję. 

2) Na nabycie akcji własnych Spółki przeznacza się kwotę 1.500.000 zł (jednego miliona 

pięciuset tysięcy złotych), obejmującą oprócz ceny nabycia akcji własnych także koszty ich 

nabycia, kwota ta obejmuje również łączną wartość i koszty nabycia akcji w okresie od dnia 

28 czerwca 2011 roku do dnia 20 listopada 2012 roku, która pomniejsza pozostały do 

wykorzystania limit. 

3) Przedmiotem nabycia mogą być akcje Spółki w pełni pokryte. 

4) Łączna maksymalna kwota zapłaty za akcje własne nie można przekroczyć wysokości 

środków przeznaczonych na nabycie akcji własnych określonych w pkt. 2). 

5) Podczas wykonywania transakcji Spółce nie wolno nabywać akcji własnych po cenie 

będącej wartością wyższą niż cena z ostatniej niezależnej transakcji oraz cenie najwyższej 

bieżącej niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na rynku NewConnect. 

6) Liczba akcji własnych nabywanych przez Spółkę w danym dniu nie może być wyższa niż 

25% średniej, dziennej liczby akcji Spółki, które były przedmiotem obrotu na rynku 

NewConnect. 

7) Średnia, dzienna liczba akcji Spółki, które były przedmiotem obrotu na rynku NewConnect 

jest ustalona jako średnia dzienna liczba akcji Spółki, które były przedmiotem obrotu na ryn-

ku NewConnect w ostatnich 20 dniach sesyjnych poprzedzających dzień nabycia przez spółkę 

akcji własnych. 

8) W przypadkach wyjątkowo niskiej płynności akcji Spółki, Spółka będzie mogła przekroczyć 

granicę 25%, o której mowa w pkt 6), o ile zachowane zostaną następujące warunki: 

 a) Spółka powiadomi z wyprzedzeniem Komisję Nadzoru Finansowego o swoim zamiarze 

       przekroczenia granicy 25%, 

 b) Spółka poda do publicznej wiadomości, że może przekroczyć granicę 25% 

9) Spółka nie przekroczy granicy 50% średniej, dziennej liczby akcji Spółki, które były 

przedmiotem obrotu na rynku NewConnect, obliczonej zgodnie z pkt 6). 

 

3. Maksymalna ilość akcji przeznaczonych do wykupu 

1) Liczba nabytych akcji nie może przekroczyć łącznie w okresie upoważnienia 1.000.000 

(jednego miliona) akcji, o łącznej wartości nominalnej 500.000,00 zł (pięciuset tysięcy 

złotych), co oznacza, że łączna wartość nominalna akcji własnych, które mogą zostać nabyte 



 
w ramach upoważnienia stanowi 17% kapitału zakładowego Spółki, na dzień podjęcia 

niniejszej uchwały. 

 

4. Sposób prowadzenia skupu akcji własnych 

1) Nabywanie akcji własnych Spółki może nastąpić w szczególności samodzielnie, w drodze 

składania zleceń maklerskich, zawierania transakcji pakietowych oraz zawierania transakcji 

poza obrotem zorganizowanym, jak również za pośrednictwem instytucji finansowych.        

 

5. Dysponowanie zakupionymi akcjami 

1) Nabyte przez Spółkę akcje własne, z zastrzeżeniem pkt. 2, mogą zostać, po  zasięgnięciu 

opinii Rady Nadzorczej, przeznaczone w szczególności do dalszej odsprzedaży, bezpośredniej 

i/lub pośredniej, do obsługi programu opcji menadżerskich, w przypadku jego uchwalenia 

przez właściwy organ lub do wymiany albo w inny sposób rozdysponowane przez Zarząd 

Spółki, z uwzględnieniem potrzeb wynikających z prowadzonej działalności; w przypadku 

negatywnej opinii  Rady Nadzorczej Zarząd zobowiązany jest wystąpić do Walnego 

Zgromadzenia celem uzyskania akceptacji celu przeznaczenia akcji. 

2) Akcje własne Spółki, które zostały lub zostaną nabyte przez Spółkę  w związku  

z realizacją postanowień Ugody z dnia 8.08.2012 r. ( o której mowa w raporcie bieżącym nr 

87/2012), w łącznej liczbie nie większej niż 372.910 akcji, powinny zostać zbyte w terminie do 

dnia 31.12.2013 r. za cenę nie niższą niż cena zakupu wynikająca z Ugody. Zapłata za akcje 

musi nastąpić wyłącznie w formie pieniężnej. W przypadku, jeżeli akcje własne nabyte przez 

Spółkę w związku z realizacją postanowień Ugody z dnia 08.08.2012 r., w liczbie wskazanej 

powyżej, nie zostaną zbyte we wskazanym powyżej terminie, akcje te podlegać będą 

umorzeniu. 

 

§ 3 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. W trakcie prowadzenia skupu akcji własnych wszyscy akcjonariusze Spółki mają  

prawo w nim uczestniczyć na równych i przejrzystych zasadach. 

2. Termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania akcji własnych oraz istotne w ocenie Zarządu 

informacje dotyczące programu odkupu Zarząd poda do publicznej wiadomości, przy czym 

termin rozpoczęcia nabywania akcji własnych i jego szczegółowe warunki zostaną podane 

jeszcze przed rozpoczęciem realizacji programu odkupu akcji własnych.    

3. Zarząd Spółki kierując się interesem Spółki może: 

a) zrezygnować całkowicie albo częściowo z nabywania akcji własnych, 

b) zakończyć nabywanie akcji przed upływem terminu określonego powyżej, lub przed 

wyczerpaniem środków przeznaczonych na ich nabycie. 

4. Zarząd będzie podawał do publicznej wiadomości informacje dotyczące liczby skupionych 

akcji własnych oraz ich średnią cenę. 



 
5. Skup akcji własnych odbywał się będzie z poszanowaniem okresów zamkniętych. 

6. Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga uprzedniej uchwały Zarządu Spółki i ogłoszenia  

w drodze stosownego raportu bieżącego. 

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Zarząd. 


